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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahan ajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (materi pelajaran), merangsang pikiran, dan perasaan, 

perhatian dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong proses 

pembelajaran (Rusman, 2018). Materi pelajaran yang sangat teknis dengan istilah 

terlalu banyak untuk dihafal secara rinci akan membuat peserta didik sering 

merasa mengantuk. Buku bahan ajar yang ada tidak menarik bagi peserta didik 

maka dapat membuat pembelajaran yang berlangsung kurang menarik bagi 

peserta didik. Buku bahan ajar sebaiknya mengaitkan pembelajaran dengan 

konsep kontekstual, dengan kata lain buku bahan ajar sebaiknya harus terkait 

dengan konsep ilmu dan lingkungan selain itu ditunjang dengan gambar dan 

tampilan yang menarik yang disusun untuk sebuah proses pembelajaran yang 

efektif (Rosario, 2019). Kolaborasi antar unsur materi dengan lingkungan jika 

tidak sesuai akan mempengaruhi kebermaknaan pembelajaran bagi peserta didik. 

Kolaborasi yang tidak sesuai dengan dan unsur-unsur aktif dilingkungan bisa 

sangat mempengaruhi proses kebermaknaan belajar dalam pembelajaran, 

mempengaruhi kognitif dan metakognitif karakteristik proses itu sendiri         

(Viola, S 2017). 

IPA di Sekolah Dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut; (1) Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) 
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Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi; antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan gejala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) Memperoleh bekal 

pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan SMP/MTs (Depdiknas, 2006:6).   

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia, unsur sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat itu saling berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut 

menguatkan pernyataan bahwa peserta didik belajar sebagai bekal hidup di 

masyarakat. Peserta didik harus hidup bermasyarakat dan sebagai bagian dari 

masyarakat harus berinteraksi dengan alam. Dari pembelajaran peserta didik 

mengenal konsep alam yang selanjutnya dikenal dengan sains dan dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk teknologi untuk memperoleh 

kemudahan atau kemanfaatan dalam proses kehidupan individu maupun 

masyarakat. 

Melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran tentang materi sumber 

daya alam dapat membantu peserta didik mengaplikasikan pemahaman konsepnya 

dalam dunia nyata, dan benar-benar memahami fenomena-fenomena yang terjadi 
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dalam lingkungan serta mampu memahami lingkungan tempat tinggal peserta 

didik sangat bermanfaat bagi kehidupannya serta mengaplikasikan hasil dari 

pemerolehan pengetahuannya, yang tentu saja masih dengan bimbingan guru. 

Melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik diajak berpikir kritis 

sejak dini, dalam keadaan seperti apapun. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti khususnya di SDN 

Kalibanteng, bahwasanya salingtemas sebagai pendekatan pembelajaran yang 

menghubungkaitkan lingkungan, teknologi, dan masyarakat, pendekatan ini sudah 

dikenal tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan. Materi pembelajaran IPA 

sumber daya alam adalah materi yang berhubungan dengan alam dan kehidupan 

sehari-hari. Permasalahan yang lain adalah prioritas pembelajaran pada target 

selesainya semua materi pelajaran tanpa menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik, serta manfaat peserta didik mempelajari 

materi tersebut sehingga mengakibatkan hasil belajar peserta didik rendah. 

Permasalahan yang ditemukan selanjutnya adalah minimnya upaya guru sekolah 

dasar untuk mengembangkan bahan ajar yang baik. Hal ini menjadi permasalahan 

klasik, dan perlu upaya pemecahan yang bersifat dorongan serta motivasi dari 

berbagai pihak. Tidak ada salahnya apabila guru mencoba sesuatuhal yang baru 

dengan mengembangkan bahan ajar yang memenuhi kriteria bahan ajar kelas IV 

Sekolah Dasar. 

Dari permasalahan di atas, maka diperlukan pemecahan agar dapat 

meminimalisir masalah yang muncul dalam proses pembelajaran, salah satunya 

dengan pengembangan bahan ajar IPA bervisi salingtemas. Bahan ajar kelas IV 
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Sekolah Dasar yang dikembangkan akan menjadi sumber dan acuan penting bagi 

peserta didik. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar IPA Bervisi 

salingtemas dalam Kompetensi Sumber Daya Alam Kelas IV Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kevalidan bahan ajar IPA bervisi salingtemas dalam 

kompetensi Sumber Daya Alam untuk kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana keefektifan bahan ajar IPA bervisi salingtemas dalam 

kompetensi Sumber Daya Alam untuk kelas IV Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan bahan ajar cetak IPA bervisi 

salingtemas dalam kompetensi sumber daya alam untuk kelas IV Sekolah Dasar. 

Secara terperinci tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memvalidasi bahan ajar IPA bervisi salingtemas yang dikembangkan pada 

materi sumber daya alam untuk kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui apakah bahan ajar IPA bervisi salingtemas yang 

dikembangkan efektif membantu peserta didik mencapai kompetensi yang 

ditetapkan dalam kurikulum. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pembelajaran IPA di SD 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains adalah suatu ilmu yang 

mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. IPA membahas tentang gejala-

gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan 

dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini berarti IPA mempelajari 

semua benda yang ada di alam, peristiwa, dan gejala-gejala yang muncul di alam. 

IPA berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan 

dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tak 

habis-habisnya. 

Berbagai alasan yang menyebabkan mata pelajaran IPA dimasukkan 

dalam suatu kurikulum yaitu: (1) bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa. 

Kesejahteraan materi suatu bangsa banyak sekali tergantung pada kemampuan 

bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, IPA ialah 

pengetahuan dasar untuk teknologi; (2) bila diajarkan menurut cara yang tepat, 

maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang melatih/mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis; (3) bila diajarkan melalui percobaan-percobaan yang 

dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang 

bersifat hafalan belaka; (4) mata pelajaran IPA mempunyai nilai pendidikan yaitu 

mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan  
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Sumber Daya Alam  

Secara umum kompetensi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh 

terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan seseorang (Yulaelawati, 

2017:16). Kompetensi merupakan gambaran utuh dari perpaduan antara 

pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur (Hall dan Jones 

dalam Hamalik, 2017:33). Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keadaan 

berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hokum (Syah, 2020:23). 

Departemen Pendidikan Nasional menyederhanakan definisi kompetensi sebagai 

“pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak” (Depdiknas dalam Yulaelawati, 2004). Jadi 

dapat disimpulkan kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan (kehidupan 

sehari-hari).  

Ada dua pengertian sumber daya alam, yaitu; (1) unsur lingkungan hidup 

yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya 

alam non hayati, dan sumber daya buatan dan (2) unsur-unsur lingkungan alami, 

baik yang bersifat fisik maupun hayati yang diperlukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Mustofa, 

2000:114). Sumber daya alam digolongkan menjadi dua yaitu sumber daya alam 

hayati dan nonhayati (Rositawaty, 2008). Adapaun penajabarannya adalah sebagai 

berikut: (1) berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, 
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yaitu; (a) sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari 

makhluk hidup. Contohnya: tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dan (b) 

sumber daya alam nonhayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari 

makhluk hidup. Contohnya: barang tambang (batu bara, logam, tembaga), air, 

udara, tanah. (2) Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua 

yaitu: (a) sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable) adalah sumber 

daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam ini dapat 

terus digunakan dan tidak akan pernah habis bila diperbarui. Contohnya: air, 

udara, hewan, dan tumbuhan. Air merupakan sumber daya alam yang terus 

menerus mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut dalam bentuk daur air 

atau sering disebut siklus air dan (b) sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui (nonrenewable) adalah sumber daya alam yang akan habis bila 

digunakan secara terus menerus dan tidak memiliki sifat dapat pulih kembali. 

Contohnya: tembaga, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan barang tambang 

lainnya.  

Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: (1) Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan dapat 

dimanfaatkan oleh manusia menjadi beraneka ragam kebutuhan, misalnya untuk 

bahan makanan berupa padi, jagung, gandum, sayuran, tebu. Untuk bahan 

bangunan berupa kayu jati, kayu mahoni.  (2) Sumber daya alam yang berasal dari 

hewan. Hewan biasanya dimanfaatkan oleh manusia menjadi berbagai macam 

kebutuhan diantaranya untuk bahan makanan misalnya daging, susu (unggas dan 

sapi), bahan sandang seperti kulit binatang. (3) Sumber daya alam yang berasal 
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dari bahan tidak hidup. Sumber daya alam yang berasal dari bahan tidak hidup 

atau mineral biasanya berupa barang tambang seperti besi, baja, dan lain-lain 

(Panut, 2007). 

Bahan Ajar IPA Bervisi salingtemas 

 Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) 

yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran 

(Prastowo, 2014:17). Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam 

pembelajaran. Bahan ajar harus mempertimbangkan hal-hal berikut; (1) urutan 

tampilan harus yang mudah terlebih dahulu, kemudian judul yang singkat dan 

tidak bertele-tele, terdapat daftar isi, kerangka berfikirnya jelas, memenuhi prinsip 

bahan ajar, memuat refleksi, dan ada penugasan; (2) mempergunakan bahasa yang 

mudah dengan kosa kata yang sederhana, adanya kejelasan kalimat, keterkaitan 

masing-masing ide paragraf dengan kalimat yang tidak terlalu panjang; (3) adanya 

stimulant atau rangsangan pemikiran dengan kalimat-kalimat yang mendorong 

pembaca untuk berfikir dan menguji stimulant; (4) memuhi etika dan estetika 

dengan tidak menyalahi aturan penulisan, dan enak untuk dilihat dan dibaca; (5) 

materi harus instruksional, yang menyangkut pemilihan teks, bahan kajian serta 

lembar kerja; (6) harus ditentukan materi apa yang dibuat dan (7) mengetahui 

sasaran pembaca (Kurniasih, 2014:67). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Research and 

Development (R&D). Metode penelitian dan pengembangan adalah suatu metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010:407). Produk yang dikembangkan 

dan diuji dalam penelitian ini adalah buku teks bahan ajar cetak yang berisi materi 

ajar IPA bervisi salingtemas kelas IV Sekolah Dasar semester2. 

3.2  Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian menggunakan model 3-D (three D model) yang 

mengacu dari Thiagarajan yang dikenal dengan 4-D (dalam Trianto, 2011). Dalam 

penelitian ini tahap ke-4 tidak dilakukan, karena keterbatasan waktu yang tidak 

mencukupi untuk melakukan penyebarluasan. Model 3-D terdiri dari tiga tahap, 

yaitu: (1) pendefinisian (define), (2) perancangan (design), dan (3) pengembangan 

(development). Prosedur pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini adalah 

suatu proses untuk menghasilkan bahan ajar cetak IPA bervisi salingtemas pada 

materi sumber daya alam pada peserta didik Sekolah Dasar kelas IV. Prosedur 

pengembangan bahan ajar IPA bervisi salingtemas pada materi sumber daya alam 

diperlihatkan pada gambar. Prosedur pengembangan bahan ajar model 3-D dalam 

penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Bagan desain penelitian tahap-tahap pengembangan bahan ajar  

 

Merumuskan tujuan pembelajaran 

materi sumber daya alam 

Analisis awal 

Pengumpulan data (kurikulum, karakteristikpeserta didik, kondisi 

sekolah) 

 

Merancang Penelitian Pengembangan bahan ajar bervisi 
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3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

tes dan nontes. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi atau 

gabungan keempatnya (Sugiyono, 2010).  Instrument pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu; 

3.3.1 Instrumen data awal/ analisis kebutuhan 

Data awal atau analisis kebutuhan diperoleh melalui instrument lembar 

pengamatan, angket dan panduan wawancara,  

3.3.2 Instrumen data validasi bahan ajar 

Instrument validasi bahan ajar terdiri dari lembar validasi bahan ajar yang 

diberikan kepada validator, instrumen respons guru dan respons peserta 

didik berupa skala likert. 

3.3.3 Instrumen data keefektifan bahan ajar 

Instrument keefektifan bahan ajar terdiri dari soal tes, lembar pengamatan 

aktivitas peserta didik  

3.4 Uji Keabsahan Data, Uji Validitas, dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2010:211). Sebuah instrumen 

dikatakan dapat mempunyai validitas isi apabila dapat mengukur kompetensi yang 

dikembangkan beserta indikator dan materinya. Untuk menguji validitas 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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𝑟𝑥𝑦  = koefisien validitas 

𝑁  = banyaknya subjek 

𝑋   = nilai pembanding 

𝑌   = nilai yang dicari validitasnya 

Hasil uji validitas soal tes dapat di lihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Soal Tes 

Kriteria Nomer Soal 

Valid 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2

9,30 

Tidak valid - 

 

3.4.2 Uji Reabilitas 

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 

2010:221). Reliabilitas perangkat tes dihitung untuk mengetahui sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama dan belum berubah. Untuk menguji 

reabilitas digunakan rumus alpha yaitu: 

 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{ 𝑁 ∑ 2𝑋 −(∑ 2)} {{ 𝑁 ∑ 2𝑌 −(∑ 2)}  𝑌𝑋
 

 

𝑟𝐼𝐼 = [
𝑘

(𝑘−1)
][1-

∑𝜕𝑏2

𝜕𝑡2
] 
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𝑟𝐼𝐼       = reabilitas instrumen 

𝑘        = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜕𝑏2 = jumlah varians butir 

𝜕𝑡2     = varians total 

Hasil uji reliabilitas soal tes diperoleh hasil pada a = 5% dengan n = 10 

diperoleh r tabel = 0,632Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliable.  

3.4.3 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Tujuan analisis soal adalah untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang 

baik, kurang baik dan soal yang jelek (Arikunto, 2010:222). Tingkat kesukaran 

soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan 

tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks kesukaran (P) 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran soal 

B = jumlah peserta didik yang menjawab benar 

JS = jumlah peserta didik seluruh peserta tes 

Tingkat kesukaran dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk proporsi 

yang besarnya 0% - 100%. Tingkat kesukaran soal dapat ditentukan seperti 

Tabel 3.2. 

 

 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
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Tabel 3.2 Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal 

Interval Skor Kriteria 

0,00 < P  0,30 Soal sukar 

0,31 < P 0,70 Soal sedang 

0,71 < P 1,00 Soal mudah 

 

Suatu tes tidak boleh terlalu mudah, dan juga tidak boleh terlalu 

sukar.  Sebuah item yang terlalu mudah sehingga dapat dijawab dengan benar oleh 

semua siswa bukanlah merupakan item yang baik, begitu pula item yang terlalu 

sukar sehingga tidak dapat dijawab oleh semua siswa juga bukan merupakan item 

yang baik. Jadi item yang baik adalah item yang mempunyai derajat kesukaran 

tertentu. Hasil uji tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Indeks Kesukaran Soal Nomor Soal 

Sukar 26, 28 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 

Mudah 19 

 

3.4.4 Uji Analisis Daya Beda Soal Tes 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara testee yang menjawab benar dengan testee yang menjawab salah. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung daya beda soal adalah 

sebagai berikut:  

1. Merangking skor hasil tes uji coba, yaitu mengurutkan skor hasil tes peserta 

didik mulai dari skor tertinggi hingga skor terendah. 
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2. Mengelompokkan seluruh peserta tes menjadi dua, kelompok atas dan 

kelompok bawah. 

3. Rumus untuk menentukan indeks daya beda suatu butir soal adalah: 

 

 

 (Arikunto, 2012:226) 

Keterangan: 

D = indeks daya beda 

𝐽𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝐵𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

𝑃𝐴 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria untuk menentukan daya beda dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Kriteria Penentu Daya Beda 

Interval Skor Kriteria 

0,00 < D  0,20 Jelek (poor) 

0,21 < D 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41 < D 0,70 Baik (good) 

0,71 < D 1,00 Sangat Baik (excelent) 

Daya pembeda item itu dapat diketahui melalui atau dengan melihat besar 

kecilnya angka indeks diskriminasi item. Angka indeks diskriminasi item adalah 

sebuah angka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda yang dimiliki oleh 

sebutir item. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian siswa 

ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas yakni kelompok yang tergolong 

𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
=  𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 
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pandai, dan kelompok bawah, yaitu kelompok siswa yang tergolong bodoh. Hasil 

uji daya beda terhadap 30 soal pilihan ganda dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Hasil Uji Daya Beda Soal 

Daya Beda Nomer Soal 

Jelek (poor) - 

Cukup (satisfactory) 1 

Baik (good) 7, 26, 28 

Sangat Baik 

(excelent) 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar cetak IPA Bervisi 

salingtemas dalam Kompetensi Sumber Daya Alam Kelas IV Sekolah Dasar yang 

valid, dan efektif. Bahan ajar yang dikembangkan mengimplementasikan unsur-

unsur salingtemas (science, environment, technology and society). Tahap design 

peneliti merancang strategi pembelajaran dan menyusun instrument-instrumen 

yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Strategi pembelajaran yang 

digunakan adalah strategi pembelajaran yang mengimplementasikan visi 

salingtemas yang didesain dengan Gerakan Ayo Menanam Sayur. Langkah                

selanjutnya adalah mendesain bahan ajar cetak yang mengimplementasikan 

salingtemas. Bahan ajar cetak disusun agar peserta didik mengetahui dan mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi dan konten-konten 

materi dibuat menarik, mudah dipahami dan dapat dipelajari peserta didik. 

Bahan ajar cetak yang dikembangkan menyediakan konten-konten yang 

mudah dipelajari peserta didik. Disediakan juga petunjuk penggunaan buku agar 

peserta didik mudah menggunakannya. Pada bagian akhir bahan ajar cetak 

tersedia konten glosarium atau kamus kecil yang berisi istilah-istilah penting. 

Ukuran bahan ajar cetak didesain agar peserta didik mudah membawanya dan 

mudah dimasukan kedalam tas. Bahan ajar dicetak menggunakan kertas B5 (17,6 

cm x 25 cm) yang terdiri dari 73 halaman.  
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Kevalidan bahan ajar cetak IPA bervisi salingtemas  

Kevalidan bahan ajar cetak bervisi salingtemas dilihat dari hasil validasi 

ahli dan kepraktisannya. Kepraktisan bahan ajar cetak diperoleh dari tanggapan 

atau respons guru dan respons peserta didik. Bahan ajar cetak yang dikembangkan 

divalidasi dan diujicobakan untuk mengetahui sebarapa valid bahan ajar cetak 

yang telah dikembangkan. Hasil validasi bahan ajar cetak yang dilakukan oleh 3 

orang akademisi dan satu orang praktisi menunjukkan skor validasi 45; 44; 43; 

dan 45 jika dikonsultasikan pada tabel kriteria validitas bahan ajar cetak dalam 

kategori sangat baik. Keempat skor validasi bahan ajar cetak jika dirata-rata 

diperoleh skor nilai validasi 44 atau dalam kategori sangat baik. Hasil 

pengembangan bahan ajar cetak terdapat beberapa masukan dari validator, 

diantaranya 1) bagian huruf masih ada yang tampak kecil, 2) tabel harus diberi 

nomer, 3) redaksi agar disesuaikan dengan EYD, 4) gambar diperjelas, 5) tujuan 

dan indikator perlu diperbaiki ditampilan awal, 6) setiap kata asing diberi 

terjemahan dalam Bahasa Indonesia. 

Hasil validasi menunjukkan skor dalam kategori sangat baik, selanjutnya 

bahan ajar cetak diujicobakan di kelas ujicoba, dan kelas eksperimen. Kelas 

ujicoba untuk mengetahui seberapa valid dan reliable instrument yang digunakan 

dalam penelitian. Hasil uji coba terhadap instrument tes menunjukkan 30 soal 

valid dan reliable sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Uji coba lapangan 

terhadap bahan ajar cetak dilaksanakan dengan cara mengajarkan materi sumber 

daya alam menggunakan bahan ajar cetak bervisi salingtemas. Binadja (1999a) 

yaitu: 1) pembelajaran konsep IPA (sains) tetap diberikan; 2) peserta didik dibawa 
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ke situasi untuk melihat teknologi yang terkait; 3) peserta didik diminta untuk 

menjelaskan keterhubungkaitan antara unsur sains yang dibincangkan dengan 

unsur-unsur lain dalam salingtemas. 

Kepraktisan bahan ajar cetak dapat dilihat dari tanggapan atau respons 

peserta didik dan respons guru. Instrument yang digunakan untuk mengetahui 

kepraktisan adalah lembar angket respons guru dan angket respons peserta didik. 

Hasil respons guru terhadap bahan ajar cetak menunjukkan skor 18 kategori 

sangat baik, karena terdapat dua respons negative dari dua puluh indikator atau 

skor 18 berada di dalam rentang (15 ≤ Sa ≤ 20) dengan kategori sangat baik. 

Hasil respons peserta didik terdapat tiga kategori, yaitu 25 peserta didik 

kategori sangat baik, 3 peserta didik kategori baik dan 2 peserta didik kategori 

cukup. Respons peserta didik jika dikonsultasikan pada indikator keberhasilan 

penelitian diperoleh hasil/ kategori berhasil karena terdapat 25 peserta didik yang 

memberikan respons sangat baik terhadap pengembangan bahan ajar cetak IPA 

bervisi salingtemas terkait kompetensi sumber daya alam kelas IV Semester II. 

Hasil analisis analisis respons peserta didik menunjukkan terdapat 2 skor di 

bawah kriteria ketuntasan yaitu indikator 19 dengan kategori baik dan indikator 15 

dengan kategori cukup. Jumlah indikator dalam kategori sangat baik sebanyak 24 

indikator. Hasil pengembangan bahan ajar cetak bervisi salingtemas kategori 

praktis. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayama (2013) 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Bervisi salingtemas dengan 

Pendekatan SAVI untuk Meningkatkan Keefektifan Pembelajaran dan 

Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. Hasil penelitian 

menunjukkan respons guru dan respons peserta didik 95,65% dan 92,5% dengan 

kategori sangat baik.  Hasil penelitian membuktikan bahwa peran pendekatan 
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salingtemas dalam pengembangan bahan ajar sangat signifikannifikan. 

salingtemas terbukti mempermudah guru dalam mengajar yang ditunjukkan 

dengan respons guru sangat baik dan respons peserta didik dalam kategori baik.  

Keefektifan bahan ajar cetak IPA bervisi salingtemas 

Keefektifan bahan ajar cetak dapat dilihat dari hasil belajar, peningkatan 

hasil belajar, aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Instrument yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar dan peningkatan hasil belajar adalah soal tes. Hasil 

belajar dianalisis menggunakan uji one sample t test sedangkan peningkatan hasil 

belajar dianalisis menggunakan uji N <gain>. Kriteria keberhasilan jika terdapat 

paling sedikit 23 peserta didik yang tuntas atau memperoleh skor di atas KKM, 

yaitu 70 dan peningkatan hasil balajar pada kategori sedang. Aktivitas guru dan 

aktivitas peserta didik diperoleh dari instrument lembar pengamatan aktivitas guru 

dan peserta didik. Aktivitas guru dan aktivitas peserta didik dianalisis 

menggunakan statistik deskritif yang kemudian dikonsultasikan dengan indikator 

pada instrument tersebut. Aktivitas peserta didik dikatakan berhasil jika 

setidaknya terdapat 23 peserta didik dalam kategori tinggi.  

Analisis hasil belajar peserta didik menunjukkan perolehan nilai pretest 

terdapat 9 dari 30 peserta didik yang memperoleh nilai > 70. Ketuntasan hasil 

belajar pretest kelas kontrol terdapat 8 dari 30 peserta didik yang memperoleh 

nilai >70. Hasil uji data pretest dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal, 

homogen dan tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen, dengan demikian 

dapat diketahui kedua kelas pada awal penelitian memiliki kemampuan yang 

sama. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Signifikan.  kelas kontrol dan kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova adalah 0,200 dan 0,82 jika di 
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konsultasikan dengan α = 0,05 maka nilai Signifikan. kelas kontrol = 0,82  > α = 

0,05 dan nilai Signifikan kelas eksperimen = 0,200 > α = 0,05  sehingga dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas data pretest 

menunjukkan perolehan nilai signifikan 0,235 >α = 0,05 yang berarti kedua kelas, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki variansi yang sama atau 

identik. Hasil uji asumsi dasar (uji normalitas dan homogenitas) dijadikan dasar 

untuk melakukan uji beda rata-rata (independent sample test) untuk mengetahui 

kedua kelas memiliki perbedaan atau tidak. Uji t dilakukan untuk mengetahui 

ketuntasan hasil belajar. Hasil uji one sample t test menunjukkan harga thitung 

6,74>  t table = 1,729 dengan demikian H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa jumlah peserta didik yang memperoleh skor 70 adalah benar. 

Analisis selanjutnya adalah analisis data postest. Langkah analisis terhadap data 

postest, yaitu menentukan kedua kelas berdistribusi normal dan memiliki variansi 

yang sama dengan uji asumsi dasar uji normalitas dan uji homogenitas, 

selanjutnya untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dilakukan uji independent 

sample test.  Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Signifikan.  kelas kontrol dan 

kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova  adalah 0,165 dan 0,158 jika 

di konsultasikan dengan α = 0,05 maka nilai Signifikan. kelas kontrol = 0,165 > α 

= 0,05 dan nilai Signifikan kelas eksperimen = 0,158 > α = 0,05  sehingga dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal. Uji homogenitas menunjukkan perolehan 

nilai signifikan 0,235 >α = 0,05 yang berarti kedua kelas, yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki variansi yang sama atau identik. Hasil uji perbedaan 

data postest menunjukkan perolehan Signifikan. (2-tailed) 0,000 < 0,05 sehingga 
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dapat disimpulkan hasil uji beda rata-rata pada data postest menunjukkan bahwa 

kemampuan peserta didik kelas kontrol dengan kelas eksperimen  berbeda atau 

tidak sama. Ketuntasan hasil belajar kelas eksperimen menunjukkan nilai terendah 

57 nilai tertinggi 90 nilai rata-rata 79 dan jumlah peserta didik yang tuntas (KKM 

70) sebanyak 26 peserta didik. Data ketuntasan hasil belajar kelas kontrol 

menunjukkan menunjukkan nilai terendah 47 nilai tertinggi 87 nilai rata-rata 70 

dan jumlah peserta didik yang tuntas (KKM 70) sebanyak 17 peserta didik. 

Analisis ketuntasan hasil belajar dapat dikatakan tuntas karena jumlah peserta 

didik yang tuntas pada kelas eksperimen 26 > 23. Uji ketuntasan hasil belajar 

menggunakan one sample t test. Uji t dilakukan untuk mengetahui ketuntasan 

hasil belajar. Hasil uji one sample t test menunjukkan harga thitung 6,74>  t table = 

1,729 dengandemikian H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

jumlah peserta didik yang memperoleh skor 70 adalah benar. 

Peningkatan hasil belajar kedua kelas diukur menggunakan uji n <gain>. 

Hasil uji peningkatan hasil belajar kelas eksperimen diperoleh skor <g> = 0,40 

dalam kategori sedang dan kelas kontrol <g> = 0,15 dalam kategori rendah. 

Peningkatan hasil belajar dikatakan berhasil jika diperoleh skor paling tidak  

dalam kategori sedang. Hasil uji keefektifan bahan ajar cetak dapat disimpulkan 

efektif, dapat dilihat dari uji hasil belajar terdapat 23 peserta didik yang tuntas, 

skor gain 0,40 dala kategori sedang dan uji one sample t test menunjukkan thitung 

6,74 >  t table = 1,729. Indikator keefektifan selanjutnya adalah aktivitas peserta 

didik. Aktivitas peserta didik adalah perilaku yang nampak diamati ketika 

kegiatan penelitian. Hasil pengamatan aktivitas peserta didik yang memperoleh 
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skor dalam kategori tinggi pada pertemuan I sebanyak 28, pertemuan II sebanyak 

29 dan pertemuan III sebanyak 29. Hasil pengamatan aktivitas peserta didik 

menunjukkan skor sangat tinggi sejalan dengan ciri atau karakteristik 

pembelajaran bervisi salingtemas. Menurut Binadja (2000:6) sejumlah ciri atau 

karakteristik dari pembelajaran bervisi salingtemas adalah; (1) tetap memberi 

pengajaran sains; (2) Peserta didik dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep 

sains ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat; (3) peserta didik diminta 

untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses 

pentransferan sains ke bentuk teknologi; (4) peserta didik diminta untuk 

menjelaskan keterhubungkaitan antara unsur sains yang diperbincangkan dengan 

unsur-unsur lain dalam salingtemas yang mempengaruhi keterkaitan antara unsur 

tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi berkenaan dan (5) dalam konteks 

kontruktivisme peserta didik dapat diajak berbincang tentang salingtemas dari 

berbagai macam titik awal tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki oleh 

peserta didik bersangkutan.  

Indikator keefektifan yang terakhir adalah aktivitas guru. Aktivitas guru 

diamati melalui lembar pengamatan aktivitas guru. Aktivitas guru yang diamati 

mulai dari pra kegiatan, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, pendekatan 

dan strategi pembelajaran, pemanfaatansumber belajar, pembelajaran, penilaian 

proses dan hasil belajar dan penggunaan bahasa. Hasil pengamatan aktivitas guru 

selama tiga pertemuan diperoleh skor secara berurutan, yaitu; 34; 35; 35 dengan 

skor rata-rata 34,7 termasuk dalam rentang (29 ≤ Sa < 38) dengan kategori sangat 

baik. 
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Keefektifan bahan ajar cetak sejalan dengan penelitian Rusilowati (2009) 

menarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa penggunaan perangkat pembelajaran 

kebencanaan alam bervisi salingtemas terintegrasi dalam IPA yang dikembangkan 

efektif untuk membelajarkan kebencanaan alam dan sains. Hal ini dapat dilihat 

dari ketuntasan belajar disetiap akhir pembelajaran, serta peningkatan pemahaman 

terhadap sains dan kebencanaan alam. Penelitian sejenis dilakukan oleh Susena 

(2011) menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran bervisi salingtemas yang 

dikembangkan menunjukkan sebanyak 83% dari indikator pada silabus 

mempunyai validitas tinggi, untuk RPP dan bahan ajar indikator yang mempunyai 

tingkat kevalidan tinggi sebesar 89%, sedangkan untuk petunjuk praktikum 

indikator yang mempunyai tingkat validitas tinggi sebesar 78%. Hasil N-gain 

untuk tes Kognitif menunjukkan peningkatan sebesar 0,85. Peningkatan ini 

tergolong kategori tinggi. Ditinjau dari hasil belajarnya secara keseluruhan, 

menunjukkan peningkatan hasil belajar. Nilai signifikan (2-tailed) yang diperoleh 

0,0000 < 0,05, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta 

didik secara signifikannifikan setelah pembelajaran dilakukan, dari data kriteria 

ketuntasan minimal sebanyak 29 peserta didik dari 32 pada kelas penelitian 

memperoleh nilai > 75. Keaktifan peserta didik 78% termasuk kategori tinggi, 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) setelah menggunakan pendekatan 

SALINGTEMAS dan keterlaksanaan mencapai 88% sehingga masuk kategori 

praktis. 

Bahan ajar cetak terbukti efektif karena dalam pembelajaran guru dan 

peserta didik menggunakan bahan ajar cetak IPA bervisi salingtemas. 
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Pembelajaran bervisi salingtemas merupakan visi atau cara pandang terhadap 

suatau permaslahan. Visi salingtemas sangat sesuai dengan materi yang 

dikembangkan, yaitu materi sumber daya alam. Guru mengajak peserta didik 

dalam memecahkan masalah berdasarkan unsur sains, lingkungan teknologi dan 

masyarakat. Selain itu peserta didik dimudahkan dan diajak mempraktekannya 

dengan kegiatan gerakan ayo menanam sayur. Kegiatan gerakan ayo menanam 

sayur adalah dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah, peserta didik diajak 

secara langsung menerapkan unsur-unsur salingtemas, yaitu 1) peserta didik 

mempelajari tumbuhan apa saja yang akan ditanam2) peserta didik 

mengidentifikasi dampak dan prasyarat apa saja yang diperlukan sesuai dengan 

kondisi lingkungan, 3) peserta didik mengidentifikasi teknologi yang digunakan 

dalam bercocok tanam dan 4) pengaruh kegiatan menanam sayur terhadap 

lingkungan sekolah.  

Kegiatan diatas pernah dilakukan penelitian oleh Saputro (2011) dengan 

judul Pengaruh pendekatan POE bervisi salingtemas pada pokok bahasan reaksi 

redoks terhadap hasil belajar peserta didik kelas X pada Home Schooling. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 89,9, 

sedangkan kelas kontrol 75,3. Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh 

penggunaan POE bervisi salingtemas terhadap hasil belajar kimia. Konsep reaksi 

redoks peserta didik yang ditunjukkan dengan angka korelasi 0,602, dengan 

pengaruh 36,24% untuk hasil belajar, sedangkan aspek psikomotor praktikum 

peserta didik sebesar 39,85 aspek afektif peserta didik sebesar 140, 1825 dan 

aspek aktifitas peserta didik sebesar 43, 175. 
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Pembelajaran diatas sangatlah cocok untuk mengembangkan keterampilan 

proses pada peserta didik yang dikaitkan dengan salingtemas. Pembelajaran dalam 

konteks salingtemas seperti pada pembelajaran STS diawali dengan penemuan 

masalah kemudian menggunakan lingkungan dan masyarakat sebagai sumber 

belajar dan peserta didik aktif dalam memecahkan masalah (Yager, 2019: 87). 

menjelaskan efek dari pengembangan juga mempengaruhi cara mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diajarkan. Pembelajaran dapat dijelaskan 

melalui ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat dan pendekatan pendidikan 

lingkungan (STSE). Pembelajaran tidaklah cukup dilaksanakan di dalam kelas 

akan tetapi perlu adanya perpanjangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat di luar jam belajar         

(Yoruk, 2017: 68). 

Pembelajaran tidaklah cukup dilaksanakan di dalam kelas, akan tetapi 

memerlukan pengalaman-pengalaman baru dalam meningkatkan hasil belajar. 

Pembelajaran semestinya dilaksanakan dengan multi inderawi seperti apa yang 

dikemukakan Howard Gardner dalam (Armstrong 2005:19) delapan kecerdasan 

dasar adalah (1) Kecedasan linguistik (word smart), (2) kecerdasan logis-

matematis (numbering smart), (3) kecerdasan spasial (picture smart), (4) 

kecerdasan kinestetik (body smart), (5) kecerdasan musikal (musical smart), (6) 

kecerdasan antgar pribadi (people smart), (7) kecerdasan intra pribadi (self smart), 

(8) kecerdasan naturalis (naturalis smart). Peserta didik membutuhkan fasilitas 

untuk mengekspresikan setiap kecerdasannya. Kegiatan gerakan ayo menanam 

sayur merupakan kegiatan motorik yang dapat meningkatkan nilai kognitif dan 
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afektif. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi cara-cara bercocok tanam 

kemudian merawatnya dan diajak untuk memiliki sikap peduli terhadap 

lingkungan. Kegiatan menanam sayur disertai pemeliharaannya melatih peserta 

didik disiplin. Contohnya peserta didik secara berkala menyiram  dan memberi 

pupuk, membersihkan gulma tanaman mengisi tabel pemeliharaan merupakan 

contoh kegiatan yang membangun karakter disiplin. GAMeS merupakan 

pembelajaran yang berbasis lingkungan hidup yang dikaitkan dengan unsur-unsur 

salingtemas. Randall (1999) berpendapat bahwa pendidikan lingkungan hidup 

berfokus membantu peserta didik dalam pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap yang bertanggung jawab. 
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BAB V 

PENTUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Pengembangan Bahan Ajar Cetak IPA Bervisi salingtemas dalam 

Kompetensi Sumber Daya Alam Kelas IV Sekolah Dasar valid dan efektif: 

1. Hasil penilaian validator terhadap bahan ajar cetak, hasil Respons peserta 

didik jika dikonsultasikan pada indikator keberhasilan penelitian diperoleh 

hasil/ kategori berhasil karena terdapat 25 peserta didik yang memberikan 

respons sangat baik. 

2. Skor keefektifan dapat dilihat dari hasil belajar, ketuntasan hasil belajar, 

peningkatan hasil belajar, aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. 

Jumlah hasil belajar peserta didik yang tuntas (KKM) sebanyak 26 dari 30 

peserta didik. Hasil uji peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dalam 

kategori sedang. Hasil pengamatan aktivitas peserta didik yang 

memperoleh skor dalam kategori tinggi pada pertemuan I sebanyak 28, 

pertemuan II sebanyak 29 dan pertemuan III sebanyak 29. Hasil 

pengamatan aktivitas guru selama tiga pertemuan dengan kategori sangat 

baik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian pengembangan 

pembelajaran IPA SD bervisi salingtemas, disarankan:  

1. Bahan ajar cetak IPA bervisi salingtemas dalam kompetensi sumber daya 

alam telah dikembangkan dengan hasil yang valid dan efektif, maka perlu 

dilakukan uji coba dalam skala lebih luas. 

2. Guru dapat menggunakan bahan ajar cetak IPA bervisi salingtemas ini 

sebagai suplemen untuk proses pembelajaran. 

3. Peserta didik dapat menghasilkan pemikiran atau gagasan-gagasan baru 

(inovatif). 
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No Kegiatan Biaya / Sat (Rp) Jumlah Biaya (Rp) 

 

 

 

 

1 

Bahan dan Perawatan Penelitian 

ATK 550.000 550.000 

Kertas 600.000 600.000 

Wifi 50Mbps (6 Bulan) 300.000 1.800.000 

Foto copy 150.000 150.000 

Double tape 20.000 20.000 

Penggaris besi 30.000 30.000 

 

 

2 

Biaya perjalanan 

Snack 100.000 600.000 

Penelitian 100.000 600.000 

Oprasional pembuatan media 650.000 650.000 

Pembuatan media pembelajaran 1.000.000 1.000.000 

Jumlah:                                                                                                       6.000.000 

Terbilang: enam juta rupiah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan Waktu/Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Studi Pustaka         

2 Survey Pendahuluan         

3 Pengambilan data         

4 FGD hasil data         

5 Penyusunan laporan         

 

 


