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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia SD/MI menurut Piaget masih berada pada tahap berfikir 

operasional konkrit. Pada tahap berpikir operasional kongkrit maka penerapan 

pendekatan pembelajaran terpadu (tematik) dipandang tepat dan sesuai 

sebagai model pembelajaran siswa di SD/MI, terutama di kelas awal. 

Pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

tema dengan proses pembelajaran yang bermakna disesuaikan dengan per-

kembangan siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan berkaitan dengan 

pengalaman dan lingkungan siswa.  

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah memerlukan perangkat pem-

belajaran salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar memiliki posisi penting 

dalam pembelajaran. Salah satu jenis bahan ajar yang dapat kita gunakan 

adalah bahan ajar cetak berupa buku ajar. 
1
  

Penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan sumber-sumber belajar di 

lingkungan sekitar salah satunya adalah bahan ajar berbasis kontekstual. 

Pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa mengaitkan materi yang 

dipelajarinya dengan lingkungannya serta peran mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat.
2
 Berdasarkan hasil penelitian Hosnan 
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menyimpulkan siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait 

dengan apa yang telah diketahui dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi 

di lingkungannya.
3
 Oleh sebab itu, karakter peduli terhadap lingkungan harus 

dikembangkan dalam diri anak sejak dini. Karakter peduli lingkungan juga 

bisa ditunjukkan dengan sikap, tindakan dan perilaku yang selalu berupaya 

untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi di sekitar. 

Firman Allah dalam surat Ar-Rum(30) 42: 

ْشِرِكْينَ قُْل ِسْيُرْوا فِى اْْلَْرِض فَاْنظُُرْوا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذْيَن ِمْن قَْبُلُۗ   َكاَن اَْكثَُرهُْم مُّ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu 

lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka 

adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” 
4
 

Melihat betapa pentingnya pengaruh lingkungan bagi manusia, maka 

yang harus  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  perubahan  yang  bisa  

mengembalikan atau  mengusahakan  terciptanya  kelestarian  alam  kembali.  

Seperti  menjaga  dan melestarikan lingkungan untuk kelangsungan hidup 

manusia itu sendiri. Sehingga sekarang manusia harus benar-benar 

mengambil pelajaran atas umat terdahulu. 

Tahap awal pada penelitian ini yaitu pengumpulan informasi. 

Pengumpulan informasi dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 dan 05 

Februari 2020 di ruang guru Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 

Glagahwero. Observasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan  

Kepala Madrasah Ibu Suliha Is dan wali kelas 2, Ibu St. Alfiah Hamdani. Dari 
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hasil wawancara didapatkan beberapa informasi diantaranya : Sekolah telah 

menerapkan kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

tematik. Namun karena kondisi saat ini, Ibu Kepala Madrasah mangatakan 

bahwa sekolah menerapkan kurikulum darurat karena merebaknya virus 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga pembelajaran dilaksanakan 

secara daring dan luring.
5
  

Pembelajaran daring dilakukan dari rumah masing-masing siswa 

selama tiga hari, dengan menggunakan  whatsapp group dan google 

classroom untuk memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik. Pembelajaran luring dilakukan di sekolah untuk memberikan penguatan 

materi pembelajaran yang dilaksanakan secara bergantian dengan pembagian 

kelompok belajar yang sudah dibentuk oleh wali kelas untuk menghindari 

kerumunan dan menerapkan anjuran pemerintah dalam pelaksanaan protokol 

kesehatan. Tugas-tugas diambil dari buku paket tematik dan juga Lembar 

Kerja Siswa (LKS) guna mengetahui pemahaman peserta didik. Tugas-tugas 

tersebut kemudian dikumpulkan di sekolah melalui orang tua atau wali dari 

peserta didik. 

Penggunaan bahan ajar LKS sebagai buku pendamping untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar masih memiliki beberapa kekurangan 

seperti LKS yang hanya menggunakan kertas buram yang dicetak dengan 

tinta warna hitam saja, sehingga gambar yang ada pada LKS kurang menarik 

perhatian peserta didik. Warna hanya digunakan pada sampul, serta materi 
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yang ada pada LKS sangat sedikit dan kurang memberikan pemahaman 

kepada siswa, selain itu LKS yang digunakan juga belum mengaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sehingga peserta didik ketika 

mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKS juga masih mengalami 

kesulitan dan masih dibantu oleh orang tuanya dalam memahami materi, tidak 

sedikit kekhawatiran yang timbul di mana peserta didik akan bergantung 

kepada orang lain untuk memahami materi pembelajaran.  

Pengembangan Buku Ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kelas rendah, yaitu 

pembelajaran bersifat konkret. Sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, 

proses belajar dan sistem penilaian diberikan sesuai dengan perkembangan 

siswa. Peneliti melakukan pengembangan buku ajar guna memberikan inovasi 

baru terhadap bahan ajar yang digunakan oleh guru maupun peserta didik saat 

ini, serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada bahan 

ajar yang digunakan sebelumnya. Peneliti mengambil pengembangan buku 

ajar pada tema 2 kelas 2 yakni tema “Bermain di Lingkunganku”karena 

dalam tema dan subtema tersebut terdapat karakteristik yang dapat dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Contextual teaching and learning merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pendekatan pembelajaran ini mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan 

kehidupan nyata, artinya sesuai dengan sehari-hari peserta didik. Mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik sehari-harinya, 
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dapat memudahkan peserta didik dalam memahami makna dari materi yang 

diajarkan atau yang sedang mereka pelajari. Selain itu, dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning ini, 

peserta didik dilatih untuk menggali atau menemukan informasi-informasi 

yang sesuai dengan bidangnya. Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning ini berdasarkan definisi menurut Komalasari (2013:7) 

menyimpulkan  bahwa : 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan 

antara materi dengan kehidupan nyata peserta didik dalam 

kehidupan sehari-harinya, dengan tujuan menemukan makna materi 

bagi kehidupannya. Kaitan materi dengan kehidupan nyata peserta 

didik seperti dalam ruang lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, 

maupun warga negara
6
.  

 

Dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan SD dan 

berdasarkan hasil observasi serta angket kebutuhan, peneliti berusaha 

mengembangkan bahan ajar yang layak dan mengakomodasi kebutuhan 

bahan ajar bagi siswa dengan memperhatikan kemenarikan, kemudahan, dan 

kebermanfaatannya dengan begitu kelemahan bahan ajar yang bermuara 

pada pencapaian hasil belajar yang belum optimal pun dapat teratasi. 

Merujuk pada Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas  

bahwa analisis sumber belajar dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu aspek 

ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan.
7
 Dalam aspek ketersediaan dapat 

diuraikan bahwa dalam memanfaatkan sumber belajar yang praktis dan ada 

di sekitar kita. Tingkat kesesuaian sumber belajar tersebut apabila sumber 

                                                           
6
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung : PT. Refika 

Aditama, 2013), 7.  
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belajar mampu mendukung siswa dalam menguasai kompetensi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka sumber belajar itu 

layak digunakan. Kemudian sumber belajar yang mudah dalam 

pengoperasiannya diharapkan dapat secara efektif membantu siswa 

menguasai kompetensi pembelajaran.  

Kelayakan pengembangan bahan ajar pada setiap komponen 

penyusunnya kembali dinyatakan melalui Panduan Pengembangan Bahan 

Ajar Depdiknas yakni : 

Komponen evaluasi bahan ajar mencakup: (1) 
kelayakan isi (materi pelajaran), (2) kebahasaan, (3) penyajian, (4) 

grafika. Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan dengan 

menggunakan variasi narasi deskriptif dan ilustrasi (foto atau 

gambar kartun atau bagan) sehingga dapat mempertahankan 

perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan siswa 

senantiasa terdorong untuk terus belajar guna tercapainya hasil 

belajar yang optimal.
8
  

 

Bahan ajar yang mengakomodasi kebutuhan siswa dan layak 

digunakan dengan memperhatikan kemenarikan, kemudahan, dan 

kebermanfaatannya adalah bahan ajar berbasis CTL. Pendekatan CTL mampu 

beradaptasi dengan kurikulum apa saja termasuk dalam implementasi 

kurikulum 2013.  

Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang dapat 

merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. 

Johsnon menyebutkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sistem 

pembelajaran yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan 
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akademis dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. 
9
 Sedangkan Shoimin 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran kontekstual, guru harus mampu 

menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk 

membuat hubungan antara pengetahuan yag dimiliki dan penerapan ke dalam 

kehidupan nyata mereka sebagai bagian dari anggota keluarga dan 

masyarakat. 
10

  

Penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan ini tentu ada 

penelitian terdahulu atau relevan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Astutik, P., dkk menyimpulkan bahwa “bahan ajar teks eksposisi bermuatan 

lingkungan alam dan sosial dalam bentuk majalah dengan model pencapaian 

konsep layak digunakan, artinya dari sisi kualitas, kepraktisan, keefektifan 

serta hasil belajar yang meningkat sehingga memenuhi standar ketuntasan 

minimal”.
 11

 Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, tentu memiliki perbedaan dan persamaan, yaitu sama dalam bidang 

penelitian yang dilakukan, sama dalam mengembangkan produk berupa 

bahan ajar, menggunakan pembelajaran kontekstual, serta perbedaan pada 

model pengembangan yang digunakan dan juga materi pelajaran yang diambil 

dalam mengembangkan produk. Selain itu hal yang membedakan buku ajar 

yang dikembangkan, yaitu dalam segi tampilan dan kegiatan yang ada pada 

                                                           
9
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2014), 85. 
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di SD. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, (Online), Vol. 9 

No.1.(https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2393, diakses 20 Desember 2021). 
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buku ajar yang lebih mengedepankan peran aktif peserta didik di dalam 

kegiatan belajar mengajar, sehingga hal tersebut menjadi keunikan, kekhasan 

dan sebuah hal baru yang terdapat pada Buku ajar yang saat ini 

dikembangkan.  

Penelitian tentang pengembangan berbasis kontekstual pernah 

dilakukan oleh Niken Alistyawati dalam penelitiannya Niken menyimpulkan 

bahwa bahan ajar tematik berbasis kontekstual baik dan layak untuk 

diterapkan sebagai sumber belajar alternatif dan secara praktis dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, serta efektif dapat meningkatkan 

hasil belajar.
12

 Penelitian tentang pengembangan berbasis kontekstual juga 

pernah dilakukan oleh Gilang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

modul matematika bangun datar berbasis CTL layak digunakan serta terbukti 

sangat mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.
13

 Hasil penelitian lain 

juga menunjukkan bahwa penggunaan buku ajar berbasis kontekstual lebih 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta layak digunakan sebagai 

buku pendamping dalam pembelajaran. 
14

 

Pembelajaran kontekstual difokuskan pada REACT (Relating: belajar 

dalam konteks pencarian dan penemuan; Experiencing: belajar dalam konteks 

pencarian dan penemuan; Applying: belajar ketika pengetahuan diperkenalkan 

                                                           
12

 Niken Alistyawati, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Contextual Teaching and 

Learning  (CTL) Subtema Tanaman di Sekitarku untuk siswa kelas I Sekolah Dasar”, (Tesis, 

TAPM: Program Pascasarjana UT, 2020), 44. 
13

 Gilang Restu Prayogo. 2021. Pengembangan Modul Matematika Bangun Datar Berbasis 

Contextual Teaching and Learning untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika. Jurnal 

Pendidikan Sekolah Dasar, 1 (1) 2021, 37. 
14

 Candra Sihotang dan Abdul Muin. Pengembangan Buku Ajar Berbasis Kontekstual dengan 

Tema “Sehat Itu Penting”. Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Pendidikan, Vol. 

2, No. 2, Desember 2015, p-ISSn: 2355-4983; e-ISSN: 2407-7488 
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dalam konteks penggunaanya; Cooperating: belajar melalui konteks 

komunikasi interpersonal dan saling berbagi; Transfering: belajar melalui 

penggunaan pengetahuan dalam konteks atau situasi baru.
15

 Berdasarkan 

prinsip di atas maka bahan ajar yang disusun berbasis pendekatan CTL 

mencakup langkah-langkah kegiatan pembelajaran mudah dan menarik untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai langkah pendekatan CTL 

sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar. Pendekatan 

CTL memiliki tujuh komponen utama untuk pembelajaran yang efektif 

sebagai berikut: (1) Konstruktivisme, (2) Inkuiri, (3) Bertanya, (4) 

Masyarakat Belajar, (5) Pemodelan, (6) Refleksi, (7) Penilaian Autentik.  

Peneliti tertarik untuk mengembangkan buku ajar tematik berbasis 

CTL dengan memilih sekolah MI Raudlatul Ulum Glagahwero kelas II yang 

berlokasi di Desa Glagahwero Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Hal ini 

karena sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum 2013, proses 

pembelajaran yang berlangsung menggunakan buku guru dan buku siswa 

yang bersumber dari pemerintah pusat serta buku pendamping berupa LKS. 

Akan tetapi, bahan ajar yang ada belum membuat siswa berpikir secara 

kongkrit, menantang siswa agar dapat memecahkan masalah yang terjadi di 

sekitarnya. Selain itu, ketersediaan buku pelajaran yang ada berasal dari 

pemerintah dan sebagai pinjaman saja, peserta didik hanya menggunakan 

buku tersebut ketika berada di sekolah. Sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran tematik di kelas II. 

                                                           
15

 Sounders, Contextually Based Learning:Fad or Proven Practice, (Online) Tersedia: 

http://www,uga,edu/fb070999.htm (16 Juni 2020), 22. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, dijelaskan bahwa bahan ajar yang 

digunakan saat ini masih bersifat umum dan harus disesuaikan dengan 

kondisi siswa dan lingkungan tempat tinggal siswa. Maka, penulis 

mengangkat sebuah masalah penelitian dan pengembangan dengan judul 

“Pengembangan Buku Ajar Tematik Berbasis Contextual Teaching and 

Learning Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Glagahwero 

Kecamatan Panti”.  

 

B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

1. Menganalisis validitas buku ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning tema 2 “Bermain di Lingkunganku“ untuk kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Glagahwero Panti. 

2. Mengetahui efektivitas penggunaan buku ajar berbasis Contextual 

Teaching and Learning pada tema 2 “Bermain di Lingkunganku “ untuk 

kelas II Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Glagahwero Panti.  

 

C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa buku ajar bagi siswa 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Wujud fisik dari produk yang dihasilkan dalam pengembangan berupa :  

a. Media cetak berupa buku ajar menggunakan Kertas A4 70 gr. 

b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm 

c. Ketebalan : 103 halaman 
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d. Format : Portabel Document Format (PDF) 

e. Jenis huruf : Menggunakan jenis font yang berbeda-beda agar menarik. 

f. Materi buku ajar tematik : Tema 2 “ Bermain di Lingkunganku” 

2. Kerangka Buku Ajar 

Kerangka buku ajar meliputi garis besar buku ajar dan sistematika 

penyusunan materi. Penyusunan materi dalam buku ajar ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagian Pembuka, terdiri dari: 

a. Sampul Buku 

b. Kata Pengantar 

c. Tentang Buku Ajar 

d. Daftar Isi 

e. Petunjuk Penggunaan Buku 

f. Kompetensi Inti 

g. Pemetaan Kompetensi Dasar 

h. Tujuan Pembelajaran 

2) Bagian Isi, terdiri dari: 

a. Materi ajar dan kegiatan peserta didik yang meliputi : Ayo 

Bernyanyi, Ayo membaca, Ayo menulis, Ayo mengamati, ayo 

lakukan dan Ayo Berlatih. 

b. Evaluasi Mingguan 

3) Bagian Penutup, terdiri dari: 

a. Portofolio 
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c. Kunci Jawaban 

d. Daftar Pustaka 

e. Profil Penulis 

f. Profil Validator 

g. Kolom catatan 

3. Tata letak gambar dan motif dibuat beragam, dan disesuaikan dengan topik 

bahasan. 

4. Disetiap akhir pembahasan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, 

agar siswa selalu berkonsentasi pada setiap proses pembelajaran  

 

D. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan buku ajar tematik ini adalah sebagai buku 

pendamping pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Buku ajar tematik 

ini mengaitkan beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, 

Matematika, PJOK, SBdP, dan PPKn dalam satu tema. Sehingga, dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. 

Buku ajar tematik yang saya temui masih belum bersifat kontekstual 

dan dekat dengan lingkungan siswa. Sehingga, penggunaan bahan ajar yang 

sesuai dengan sumber-sumber belajar di lingkungan sekitar salah satunya 

adalah bahan ajar berbasis kontekstual. Pembelajaran kontekstual dapat 

membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan situasi nyata 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam  kehidupan.  
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E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Beberapa asumsi dan keterbatasan penelitian yang mendasari 

pengembangan bahan ajar tematik dengan tema bermain di lingkunganku 

antara lain :  

1. Asumsi Penelitian & Pengembangan  

a. Buku ajar berbasis Contextual Teaching and Learning ini akan mampu 

menjadi daya tarik bagi peserta didik, karena dikembangkan dan 

dikemas dengan semenarik mungkin. Serta mengaitkan antara materi 

dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga memudahkan dalam 

memahami makna materi pembelajaran. 

b. Dengan buku ajar tematik berbasis Contextual Teaching and Learning 

yang bertema bermain di lingkunganku, siswa dapat bermain sekaligus 

belajar dengan objek–objek yang berada dekat dengan siswa dan 

lingkungan bermain siswa. 

c. Buku ajar ini juga distandarisasi melalui uji validasi ahli. 

d. Hasil tes pemahaman siswa dengan dikerjakan dengan sungguh-

sungguh maka akan mencerminkan tingkat pemahaman siswa secara 

menyeluruh. 

2. Keterbatasan Penelitian & Pengembangan  

Keterbatasan peneliti dalam pengembangan buku ajar berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL), yaitu:  

A. Materi bahan ajar tema 2 “Bermain di Lingkunganku” dengan 4 Sub tema 

yang terdiri atas pokok bahasan sebagai berikut : 
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1. PPKn  

a. Aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah, di rumah teman, di 

sekolah dan di tempat wisata. 

b. Hal yang harus dilakukan dan tidak boleh di lakukan dirumah di 

rumah teman, di sekolah dan di tempat wisata. 

c. Manfaat adanya aturan  

2. PJOK 

a. Variasi gerak memutar badan dan melakukan variasi gerak 

memutar badan. 

b. Mengenal gerak dasar tari serta gerakan kepala, tangan dan kaki. 

c. Melakukan gerakan saling dorong dan gerak dasar menekuk. 

d. Melakukan gerakan tanpa berpindah tempat dalam permainan 

estafet bola. 

3. Bahasa Indonesia 

a. Menulis, menemukan, menyebutkan dan menjelaskan isi teks 

pendek. 

b. Menyusun teks cerita berdasarkan gambar. 

c. Menyebutkan ciri dan wujud benda. 

d. Membuat pertanyaan tentang keragaman benda. 

e. Membuat kalimat tentang keragaman benda. 

4. Matematika 

a. Menghitung hasil perkalian dua bilangan dan menulis bilangan 

perkalian. 



15 
 

b. Mengubah penjumlahan ke bentuk perkalian, perkalian dengan 

angka 2, 1 dan 0 

c. Pembagian bilangan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pembagian bilangan. 

d. Pembagian bilangan dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 

e. Menghitung hasil pembagian tiga bilangan 

5. SBdP 

a. Membedakan Panjang dan pendek nada. 

b. Menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu. 

c. Memahami gerak dasar nonlokomotor. 

d. Persiapan sebelum memulai menggambar. 

e. Mewarnai gambar dengan crayon. 

f. Menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam.  

g. Membuat tempat pencil dari kertas karton bekas tisu. 

B. Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas II di MI Raudlatul Ulum 

Glagahwero.  

C. Tempat penelitian  

Tempat penelitian pengembangan ini di laksanakan di MI Raudlatul Ulum 

Glagahwero Jl. Kemuningsarilor Desa Glagahwero Kecamatan Panti. 
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F. Definisi istilah  

1. Bahan Ajar Tematik  

Bahan ajar tematik adalah bahan ajar yang disusun dan memadukan 

berbagai mata pelajaran dan dikelompokkan menjadi tema–tema dan 

kompetensi dasar yang sesuai. 

2. Pengembangan Bahan Ajar  

Pengembangan bahan ajar yaitu mengembangkan bahan ajar yang 

sudah ada kemudian dikembangkan agar lebih menarik, efektif, dan 

efisien. 

3. Buku Ajar 

Buku pegangan yang berisi materi pembelajaran yang memudahkan 

peserta didik memahami materi pelajaran. 

4. Buku Ajar Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL)  

Buku ajar berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

buku ajar yang dikembangkan berbasis pendekatan CTL mencakup tujuh 

komponen pendekatan CTL dengan kegiatan-kegitan serta latihan-latihan 

soal yang berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik sehari-hari.  

Berdasarkan definisi istilah tersebut, yang dimaksud dengan 

pengembangan buku ajar tematik berbasis Contextual Teaching and Learning 

Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Glagahwero Panti adalah 

mengembangkan buku ajar tematik yang disusun sesuai dengan pendekatan 

kontekstual serta kegiatan pembelajaran disajikan berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik dan dekat dengan lingkungan siswa.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas beberapa teori tentang pengembangan buku ajar 

tematik berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). Dalam pembahasan 

ini meliputi: pengembangan bahan ajar, Pembelajaran tematik dalam kurikulum 

2013, Contextual Teaching and Learning (CTL), dan buku ajar berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL).  

 

A. Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematis dalam 

mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi 

pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 

lebih efektif dan lebih efisien. Pengembangan bahan ajar merupakan wujud 

pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

tertentu yang diadaptasi dari teori-teori pembelajaran.
14

 Adapun pengertian, 

peran dan fungsi bahan ajar serta prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar 

akan di uraikan sebagai berikut:  

1 Pengertian Bahan Ajar 

Definisi terkait pengertian bahan ajar yang dikemukakan oleh 

beberapa pakar pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut:  

                                                           
14

 Ahmad Syahid, “Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Rancangan Pembelajaran Dengan 

Menerapkan Model Elaborasi”, Tesis, (Tidak Diterbitkan. UM: PPS, 2003).  
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Andi Prastowo mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk 

bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu 

pendidik atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dan 

menjadi bahan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditentukan.
15

  

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan sub-

kompetensi dengan segala kompleksitas.
16

  

Kosasih berpendapat bahwa bahan ajar adalah sesuatu yang 

digunakan oleh guru dan peserta didik sehingga memudahkan proses belajar 

mengajar ddan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. 
17

 

Sementara itu, Tomlinson mengatakan bahwa bahan ajar adalah sesuatu 

yang digunakan pendidik atau peserta didik untuk memudahkan belajar 

bahasa, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berbahasa.
18

 Bahan ajar 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan segala bahan baik informasi, alat, maupun teks, yang disusun 

                                                           
15

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif membuat Bahan Ajar Inovatif, Menciptakan Metode 

Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 34. 
16

  Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi (Padang: Akademia Permata 

2013), 1. 
17

   Endang Kosasih, Pengembangan bahan ajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 1 
18

   Brian Tomlinson, Materials Development in Language Teaching (Cambridge: CUP, 1998), 2.     



19 
 

secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai peserta didik agar memnbantu proses pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Bentuk bahan ajar bisa berupa buku pelajaran, 

modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar 

interaktif dan sebagainya. 

2 Peran dan Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Adapun fungsi bahan ajar menurut Greene dan Petty dalam 

Tarigan mengemukakan fungsi bahan ajar secara lengakap, yakni :  

a. Mencerminkan sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai 

pengajaran, serta mendemonstrasikan dalam bahan pengajaran yang 

disajikan 

b. Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang bervariasi sesuai dengan 

minat dan kebutuhan peserta didik. 

c. Menyediakan suatu sumber yang tersusun dan bertahap. 

d. Memotivasi peserta didik dengan menyajikan sumber bahan ajar dengan 

metode dan sarana  pengajaran 

e. Menyajikan perasaan yang mendalam serta menunjang latihan-latihan 

dan tugas-tugas praktis. 

f. Menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat 

guna. 
19

 

                                                           
19

  Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia (Bandung: Bandung Angkasa, 

1986), 20. 
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Sebuah bahan ajar memenuhi fungsi dengan baik apabila 

memenuhi kepentingan peserta didik dan guru di dalam proses 

pembelajaran. 1) Fungsi bahan ajar berdasarkan kepentingan peserta didik, 

bahan ajar harus memberikan pengetahuan dan informasi secara sistematis 

dan terprogram. Bahan ajar tersebut mengembangkan berbagai kompetensi 

peserta didik serta memberi motivasi dalam menguasi bahan pelajaran. 

Bahan ajar berisikan latihan-latihan untuk memberikan penguatan dan 

evaluasi kepada peserta didik. 2) Fungsi bahan ajar berdasarkan 

kepentingan guru, bahan ajar menyampaikan materi secara terprogram 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kompetensi dasar sudah terjabar secara 

sistematis. Sehingga, guru akan terbantu dalam menentukan media, 

metode, ataupun perangkat penilaian sesuai rencana. Dalam hal ini, peran 

guru beralih dari mengolah dan menyampaikan materi, menjadi seorang 

fasilitator dan merancang strategi pembelajaran agar sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan peserta didik. 
20

 

3 Bentuk – bentuk Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang disajikan. Berdasarkan 

bentuknya bahan ajar dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu : 
21

 

1) Bahan ajar cetak (printed), yaitu sejumlah  bahan yang disiapkan dan 

disiapkan dalam bentuk kertas, yang dapat berfungsi untuk 

pembelajaran dan penyampaian informasi. Contohnya: handout, buku 

                                                           
20

  Endang Kosasih, Pengembangan bahan ajar..., 4 
21

  Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta : 

Kencana Prenadamedia Group, 2014 ), 148 
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teks, modul, Lembar Kegiatan Peserta didik (LKS), brosur, foto atau 

gambar.  

2) Bahan ajar dengar (audio), yaitu bahan ajar yang mengandung pesan 

dalam bentuk audio. Hanya dapat didengar yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan perhatian.
22

 Bahan ajar dengar adalah semua 

jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung, 

yang dapat dimainkan atau didengar oleh seorang atau sekelompok 

orang. Contoh: kaset, radio, piringan hitam, compact disc dan MP3. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yaitu sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial. Contoh : Video Compact Disc dan film. 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yaitu bahan ajar 

yang dikombinasikan dari dua atau lebih media audio, grafik, gambar, 

animasi dan video. Yang penggunaannya dimanipulasi atau diberi 

perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Contoh : Compact 

Dist Interaktif.
23

  

4 Kriteria Bahan Ajar yang Baik 

Tarigan merumuskan sepuluh kriteria bahan ajar yang baik, 

kesepuluh kriteria itu adalah sebagai berikut : 
24

 

a. Bahan ajar harus menarik minat para peserta  didik yang 

menggunakannya. 

                                                           
22

 Badru Zaman dan Asep Herry Hernawan, Media dan Sumber Belajar TK (Tangerang Selatan: 

Universitas Terbuka, 2013), 420. 
23

 Aida Rahmi dan Hendra Harmi, Pengembangan Bahan Ajar  MI (Curup: LP2 STAIN Curup, 

2013), 15. 
24

 Tarigan, H. G., Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung Angkasa, 1986) 
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b. Bahan ajar harus mampu memberi motivasi kepada peserta didik yang 

memakainya. 

c. Bahan ajar harus membuat ilustrasi yang menarik hati para peserta 

didik yang memanfaatkannya. 

d. Bahan ajar harus mempertimbangkan aspek linguistik sehingga sesuai 

dengan kemampuan para peserta didik yang memakainya. 

e. Bahan ajar itu isi nya harus berhubungan dengan pelajaran-pelajaran 

lain, dan dapat saling menunjang sehingga isi dalam bahan ajar itu 

utuh dan terpadu. 

f. Bahan ajar harus dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas 

pribadi peserta didik yang menggunakannya. 

g. Bahan ajar harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep 

yang samar dan tidak biasa sehingga tidak membingungkan peserta 

didik. 

h. Bahan ajar harus mempunyai sudut pandang atau point of view yang 

jelas dan tegas sehingga mejadi sudut pandang peserta didik. 

i. Bahan ajar harus memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai 

peserta didik. 

j. Bahan ajar harus menghargai perbedaan-perbedaan pribadi peserta 

didik.  
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5 Prinsip – prinsip pengembangan bahan ajar 

Selain harus mengandung kesesuaian dengan kurikulum, bahan ajar 

yang baik harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip pengembangan bahan 

ajar yaitu : 
25

 

a. Prinsip Relevansi (keterkaitan) 

Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan 

memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan 

dikuasai berupa kemampuan merancang kegiatan pembelajaran, maka 

isi buku harus berupa hal-hal yang berkait dengan perancangan 

kegiatan pembelajaran. 

b. Prinsip Konsistensi (keajegan) 

Prinsip konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar 

dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.44 Misalnya, 

kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai siswa empat macam, 

maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat 

macam KD. 

c. Prinsip Kecukupan 

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya 

cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan.45 Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh 

terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai 

                                                           
25

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Penulisan Buku Ajar…, hal. 5-6 
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standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu 

banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu 

untuk mempelajarinya. 

d. Sistematis 

Buku ajar hendaknya merupakan satu kesatuan informasi yang 

utuh, yang terdiri atas komponen-komponen (bahasan-bahasan) yang 

saling terkait dan disusun secara runtut sesuai dengan kaidah-kaidah 

penulisan buku ajar. 

6 Pengembangan Bahan Ajar 

Dalam mengembangkan bahan ajar perlu melakukan perencanaan yang 

matang. Pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematik berdasarkan 

langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang 

bermanfaat. Mengembangkan bahan ajar terlebih dahulu harus 

memperhatikan konsep dan struktur pembelajaran di dalam kurikulum 2013 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran 

dapat dilihat dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

akan dicapai. 
26

 

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam  pengembangkan 

bahan ajar yaitu : (1) menentukan kelompok sasaran (tingkat sekolah dan 

kelas), (2) menentukan kompetensi dasar yang akandikembangkan, (3) 

merumuskan struktur isi buku, (4) mengmpulkan bahan-bahan pelajaran, (5) 

                                                           
26

 Permendikbud nomor 24 tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 

pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
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melakukan penulisan naskah, dan (6) melakukan evaluasi serta uji coba 

lapangan. 
27

 

Gambar 2.1 

Langkah-langkah Penulisan Buku Teks 

 

 

 

 

 

 

1. Analisis Kebutuhan Kelompok Sasaran 

 Analisis kebutuhan bahan ajar merupakan proses pertama dalam 

penyusunan bahan ajar. Analisis ini bertujuan agar bahan ajar yang 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh 

peserta didik. Analisis dilakukan untuk mengenali siapa peserta didik kita. 

Dalam tahap ini dilakukan proses pencarian dan penggalian informasi 

tentang peserta didik sehingga diperoleh informasi yang aktual mengenai 

karakteristik dan perilaku belajar peserta didik. Apabila informasi tersebut 

telah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan bahan ajar dapat 

ditentukan, dan bahan ajar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.      

Analisis ini meliputi tiga tahap, yaitu: analisis teradap kurikulum, sumber 

belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. 

                                                           
27
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 Menganalisis kurikulum pembelajaran tematik tidak seperti 

menganalisis kurikulum pembelajaran seperti biasanya, karena di dalam 

pembelajaran tematik tidak didasarkan pada mata pelajaran yang terpisah-

pisah, melainkan terpadu. Meski bahan ajar yang akan dikembangkan 

adalah mata pembelajaran tertentu, harus memperhatikan keterkaitan 

antara mata pembelajaran yang lain sebagaimana model pembelajaran 

tematik. Akan tetapi, secara substantif fungsinya sama, yaitu untuk 

mengidentifikasi jenis bahan ajar apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pembelajaran. 

2. Menentukan Kompetensi Dasar 

 Kompetensi mendeskripsikan mengenai hal yang digarapkan dapat 

dilakukan oeh peserta didik, setelah mempelajari suatu pokok bahasan atau 

tema tertuntu. Kompetensi digunakan untuk menjabarkan pokok bahasan, 

atau tema, merancang kegiatan belajar yang diperlukan, seta menulis tes. 

Sehingga bahan ajar harus melakukan telaah kurikulum untuk memahami 

kedalaman dan keluasan bahan ajar yang dikehendaki kurikulum. Dalam 

hal ini bahan ajar harus benar-benar mengikuti, menuruti, dan 

melaksankan kompetensi dasar yang terkandung dalam kurikulum.    

3. Merumuskan Sistematika Bahan Ajar dan Strategi Pembelajarannya. 

  Struktur atau organisasi bahan ajar tetap mengikuti struktur tata 

tulis pada umumnya, yakni diawali dengan pendahuluan, isi dan penutup. 

Tahap berikutnya adalah memilih materi, menyajikan materi, serta 

menggunakan bahasa dan keterbacaan sebagai isi buku teks.  
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4. Mengumpulkan Sumber  

  Pengembangan bahan ajar tidak bisa terlepas dari sejumlah sumber 

untuk menjamin validitas dan akurasi materi, serta kegiatan pembelajaran 

yang akan tersaji di dalamnya. Sumber bahan ajar dapat berupa buku-buku 

pengayaan (referensi), internet, kamus/ensiklopedia, surat kabar, ataupun 

majalah. 

5. Pengembangan Bahan Ajar 

Hal utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah 

bahan ajar adalah konsistensi dengan draf, serta sumber-sumber bahan ang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga upaya untuk mewujudkan 

rambu-rambu yang ada di dalam draf menjadi naskah bahan ajar yang 

sistematis dan lengkap. 

6. Melakukan Evaluasi / Uji Lapangan 

 Evaluasi adalah proses untuk memperoleh beragam reaksi dari 

berbagai pihak terhadap bahan ajar dikembangkan. Reaksi ini hendaknya 

digunakan sebaik mungkin sebagai bahan evaluasi agar bahan ajar yang 

dikembangkan menjadi lebih baik. Setidaknya ada empat cara untuk 

mengevaluasi bahan ajar, yaitu: validasi ahli, uji coba personal, uji coba 

kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Validasi bertujuan untuk 

mendapatkan pengakuan atau pengesahan kesesuaian suatu bahan ajar 

dengan kebutuhan sehingga bahan ajar layak digunakan dalam 

pembelajaran. Setelah dilakukan validasi bahan ajar kepada para ahli 

selanjutnya melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang 
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diperoleh pada tahap evaluasi. Revisi dapat dilakukan untuk 

menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak diperlukan, 

memperluas atau memperdalam materi, menambah latihan soal, 

memperbaiki struktur kalimat, penggunaan istilah, atau memperbaiki 

penggunaan media pembelajaran. 

 

B. Pembelajaran Tematik dalam Kurikulum 2013 

Pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran terpadu 

(integrated intruction) yang memungkinkan siswa, baik individu maupun 

kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.28 Dengan mengolah 

pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran 

dalam satu topik pembicaraan yang disebut tema. 
29

 Pembelajaran tematik 

terpadu memiliki konsep dasar, baik konsep dasar filosofis, konsep dasar 

yuridis, konsep dasar psikologis dan konsep dasar teologis.
30

 Konsep dasar 

tersebut secara rinci telah diuraikan secara logis dan sistematis, kemudian 

diuraikan pula tahapan pembelajarannya mulai dari strategi, metode, 

pendekatan, hingga penilaiannya.
31

 

Pembelajaran tematik diharapkan mampu menambah antusiasme 

siswa dalam belajar yang berbuah pada peningkatan kompetensi siswa. 

Kompetensi yang diharapkan bisa maksimal jika didukung dengan 

                                                           
28

 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014), 80 
29

 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta : 

Kencana Prenadamedia Group, 2014), 54. 
30

 Abd Muhith, Manajemen Mutu Pembelajaran Tematik (Jember: al-Bidayah: 2017), 102-120. 
31

 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 95-286 
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lingkungan belajar yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan buku 

ajar pembelajaran berbasis kontekstual yang memaksimalkan potensi siswa. 

Untuk itu diperlukan buku ajar dalam pembelajaran yang bersifat tematik 

kontekstual. 
32

 

Pembelajaran tematik dapat memberi ruang kepada peserta didik untuk 

memunculkan dinamika pemikiran dalam proses pembelajaran. Menawarkan 

kegiatan secara alamiah kepada peserta didik tentang dunia di sekitar 

mereka.
33

 Dalam praktiknya, pembelajaran tematik bertolak dari tema-tema 

yang sudah dipilih dan dikaitkan dengan berbagai mata pembelajaran. Tema 

berposisi sebagai sarana untuk mengenalkan berbagai konsep materi kepada 

peserta didik serta mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pembelajaran ke dalam berbagai tema. Pendekatan yang digunakan untuk 

mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pembelajaran, yaitu 

intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner.  

Pola pembelajaran tematik menuntut peserta didik aktif tidak hanya 

dalam proses pembelajaran, melainkan juga aktif dalam pemecahan suatu 

masalah yang merangsang kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi 

masing-masing sehingga memungkinkan peserta didik, baik secara individu 

maupun kelompok, berpartisipasi aktif menggali dan menemukan konsep 

serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, autentik, dan bermakna. 

Disebut bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 
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langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami 

sebelumnya oleh mereka.
34

  

Mamat SB menyebut pembelajaran tematik merupakan proses 

pembelajaran yang penuh makna dan berwawasan multikurikulum yang 

berwawasan pada dua hal pokok, yaitu penguasaan bahan ajar (materi) yang 

lebih bermakna kepada peserta didik dan pengembangan kemampuan 

berpikir matang dan bersikap dewasa agar dapat mandiri dalam 

memecahkan suatu masalah.
35

  

Pembelajaran tematik menawarkan model-model pembelajaran yang 

menjadikan aktifitas pembelajaran menjadi relevan dan bermakna bagi 

peserta didik, baik formal maupun infomal. Ausubel menyebut 

pembelajaran bermakna sebagai proses dikaitkannya informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.
36

 

Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran bermakna, konsep atau 

informasi harus dikaitkan dengan konsep yang sudah ada dalam struktur 

kognitif peserta didik. Pengemasan pembelajaran yang demikian akan 

sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan peserta didik dan sehingga 

menjadikan proses pembelajaran menjadi menarik dan efektif. 

Perkembangan kognitif terjadi dalam empat tahap yang masing-

masing tahapan berhubungan dengan usia. Empat tahap tersebut yaitu: 

sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. 
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Anak pada usia SD/MI, antara 7-11 tahun, berada pada tahapan operasional 

konkret. Anak pada usia tersebut memiliki kecenderungan mulai 

memandang dunia secara objektif dan mulai berpikir secara operasional 

untuk mengklasifikasikan benda-benda di sekitarnya. Dalam tahapan 

tersebut, kecenderungan anak usia SD/MI saat belajar memiliki tiga 

karakteristik yang menonjol, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis.
37

 

Gambar 2.2 

Karakteristik belajar Anak SD/MI 

 

 

 

 

Rusman menjelaskan lebih detil mengenai ketiga hal tersebut. 

Pertama, konkret dalam arti proses belajar peserta didik dari hal-hal yang 

konkret. Kedua, integratif maksudnya memandang sesuatu yang dipelajari 

sebagai suatu keutuhan dan terpadu. Ketiga, hirarkis maksudnya 

berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana kepada hal-

hal yang lebih kompleks.    

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembelajaran tematik pada 

dasarnya merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

tematik dengan menekankan keterlibatan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan, yakni tidak hanya semata-mata mendorong peserta didik 

untuk mengetahui (learning to know), tetapi juga belajar untuk berbuat 
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(learning to do), belajar untuk menjadi (learning to be), dan belajar hidup 

bersama (learning to live together).   

Ada banyak keuntungan yang diperoleh pendidik dan peserta didik 

terutama tingkat TK/RA dan SD/MI dengan menggunakan model 

pembelajaran tematik. Berikut keuntungan yang akan diperoleh pendidik 

dengan model pembelajaran tematik, yaitu: 

a. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Pendidik dapat 

menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu 

dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali 

pertemuan. 

b. Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis 

dan alami. 

c. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, 

tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran. Pendidik dapat membantu 

peserta didik memperluas kesempatan belajar ke berbagai aspek 

kehidupan. 

d. Pendidik bebas membantu peserta didik melihat masalah, situasi, dan 

topik dari berbagai sudut pandang. 

e. Penekanan pada kompetisi bisa dikurangi dan diganti dengan kerja sama 

dan kolaborasi.
38

 

Sementara itu, penerapan pembelajaran tematik, peserta didik akan 

mendapatkan keuntungan di antaranya: 
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1. Dapat lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil 

belajar. 

2. Menghilangkan batas semu antar bagian kurikulum dan menyediakan 

pendekatan proses belajar yang integratif.  

3. Menyediakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Mereka 

didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab 

pada keberhasilan belajar. 

4. Merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar 

kelas. 

5. Membantu peserta didik membangun hubungan antara konsep dan 

ide, sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. 

6. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik 

tertentu. 

7. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 

8. Pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan. 

9. Kompetensi yang dibahas bisa dikembangkan lebih baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi peserta didik. 

10.  Peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

11. Peserta didik lebih bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi yang nyata.
39
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Dengan berbagai ulasan di atas, maka pembelajaran tematik menjadi 

penting diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ada beberapa 

alasan mengapa pembelajaran tematik menjadi penting. Pertama, 

pendekatan pembelajaran tematik menghadirkan perubahan paradigma 

pembelajaran dari yang awalnya berpusat pada pendidik (teacher oriented) 

menjadi student oriented (berpusat pada peserta didik). Kedua, pendekatan 

pembelajaran tematik disesuaikan dengan perkembangan dan 

kecenderungan anak usia dini yang pada umumnya masih memahami suatu 

konsep secara menyeluruh (holistik) dan dalam hubungan yang sederhana. 

Ketiga, pendekatan tematik memungkinkan penggabungan berbagai 

perspektif dalam memahamai suatu tema tertentu yang pada gilirannya akan 

merangsang kemampuan dan kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi. Kelima, pendekatan tematik mendorong peserta 

didik memahami wacana aktual, kontekstual dan menuntut penerapan 

metodologi pembelajaran yang bervariasi.    

 

C.  Contextual Teaching and Learning (CTL) 

  Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) 

merupakan pendekatan yang dapat memberikan dukungan dan penguatan pada 

pemahaman peserta didik dalam menyerap sejumlah bahan pembelajaran. 

Hakikat pembelajaran kontekstual akan diuraikan sebagai berikut :  
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1. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Kata Contextual berasal dari kata context, yang berarti “hubungan, 

konteks, suasana, atau keadaan”. Dengan demikian Contextual diartikan 

“yang berhubungan dengan suasana (konteks)”. Sehingga, Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang mendorong 

guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia 

nyata siswa.  dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.40 Kemudian Johnson 

(2002) mengungkapkan bahwa:  

“Contextual teaching and learning enables students to connect the 

content of academic subject with the immediate context of their daily 

lives to discover meaning. It enlarges their personal context furthermore, 

by providing students with fresh experience that stimulate the brain to 

make new connection and consecuently, to discover new meaning“.
41

 

 

Hal ini berarti pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa 

menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk 

menemukan makna. Sementara itu Hull’s dan Sounders (1996) menjelaskan 

bahwa:  

“In a Contextual Teaching and Lerning (CTL), student discover 

meaningful relationship between abstract ideas and practical applications 

in a real word context. Students internalize concepts through discovery, 

reinforcement, and interrelationship. CTL creates a team, wheather in the 

classroom, lab, worksite, or on the banks of a river. CTL encourages 

educators to design learning environment that in corporate many form of 

experience to achieve the desired outcomes.” 
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Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kontekstual, siswa 

menemukan hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak dengan 

penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata. Siswa menginternalisasi 

konsep melalui penemuan, penguatan, dan keterhubungan. Pembelajaran 

kontekstual menghendaki kerja dalam sebuah tim, baik di kelas, 

laboratorium, tempat bekerja maupun bank. Pembelajaran kontekstual 

menuntut guru mendesain lingkungan belajar yang merupakan gabungan 

beberapa bentuk pengalaman untuk mencapai hasil yang diinginkan.
42

 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan 

konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke 

siswa.
43

 CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa yang 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari hari dengan melibatkan tujuh 

komponen pembelajaran efektif.
44
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Berdasarkan beberapa paparan tentang pengertian CTL dapat  

disimpulkan bahwa CTL merupakembelajaran yang menekankan kepada 

proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan 

materiyang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan 

nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan materi 

tersebut dalam kehidupan mereka.  

2. Komponen dalam pembelajaran kontekstual 

Komponen–komponen pembelajaran kontekstual melandasi 

pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual yang memiliki tujuh asas 

meliputi : (1) konstruktivisme, (2) inkuiri, (3) bertanya, (4) masyarakat belajar, 

(5) pemodelan, (6) refleksi, dan (7) penilaian nyata. 
45

 

1 Konstruktivisme 

Kontstruktivisme merupakan proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 

Dalam konstruktivisme ada hal – hal sebagai berikut :  

1) Belajar berarti menyediakan kondisi agar memungkinkan peserta 

didik membangun sendiri pengetahuannya. 

2) Kegiatan belajar dikemas menjadi proses mengontruksi pengetahuan, 

bukan menerima pengetahuan sehingga belajar dimuali dari apa yang 

diketahui peserta didik. Peserta didik menemukan ide dan 

pengetahuan (konsep, prinsip) baru, menerapkan ide – ide, kemudian 
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peserta didik mencari strategi belajar yang efektif agar mencapai 

kompetensi dan memberikan kepuasan atas penemuan (discovery). 

3) Belajar adalah proses aktif mengontruksi pengetahuan dari abstraksi 

pengalaman alami maupun manusiawi, yang dilakukan secara pribadi 

dan sosial untuk mencari makna dengan memproses informasi 

sehingga dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berfikir yang 

dimiliki.46 

2 Menemukan (Inquiry) 

Komponen kedua dalam CTL adalah inquiry. Inquiry artinya 

proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui 

proses berpikir secara sistematis. Secara umum proses inquiry dapat 

dilakukan melalui beberapa langkah yaitu merumuskan masalah, 

mengajukan hipotesa, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan 

membuat kesimpulan. Penerapan inquiry ini dapat dilakukan dalam proses 

pembelajaran kontekstual, dimulai atas kesadaran siswa akan masalah 

yang jelas yang ingin dipecahkan. Dengan demikian siswa didorong 

menemukan masalah. Apabila masalah ini telah dipahami dengan jelas, 

selanjutnya siswa dapat mengajukan jawaban sementara (hipotesis). 

Hipotesis itulah yang akan menuntun siswa untuk melakukan observasi 

dalam mengumpulkan data. Bila data terkumpul maka dituntut untuk 

menguji hipotesis sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan. Asas 
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menemukan itulah merupakan asas penting dalam pembelajaran 

kontekstual. 

3 Bertanya (Questioning) 

Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap 

individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan 

seseorang dalam berpikir. 

Kegiatan bertanya akan sangat berguna untuk : (1) menggali informasi 

tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran, (2) 

membangkitkan motivasi siswa untu belajar, (3) merangsang 

keingintahuan siswa terhadap sesuatu, (4) memfokuskan siswa pada 

sesuatu yang diinginkan dan (5) membimbing siswa untuk menemukan 

atau menyimpulkan sendiri.  

4 Masyarakat belajar (Learning Community) 

Dalam kelas pembelajaran kontekstual, penerapan asa masyarakat 

belajar dapat dilakukan melalui kelompok belajar. Siswa dibagi dalam 

beberapa kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat 

kemampuannya maupun kecepatan belajar, minat dan bakatnya. Dalam 

kelompok mereka saling membelajarkan, jika perlu guru dapat 

mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk 

membelajarkan siswa tersebut, misalkan dokter yang bicara tentang 

kesehatan dll. 
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5 Pemodelan 

Yang dimaksud asas modeling adalah proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 

Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh tentang cara 

mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya atau mempertontonkan 

sesuatu penampilan. Cara pembelajaran seperti ini akan lebih cepat 

dipahami siswa daripada hanya bercerita atau memberikan penjelasan 

kepada siswa tanpa ditunjukkan model atau contohnya. Dalam kegiatan 

permodelan melalui contoh-contoh yang baik akan berguna sebagai contoh 

yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didik, seperti cara menggali 

informasi, demonstrasi, dan lain – lain serta pemodelan dilakukan oleh 

guru (sebagai teladan), peserta didik , dan tokoh lain. 

6 Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah 

dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau 

peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, 

pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa 

yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang 

dimilikinya. Bisa terjadi melalui proses refleksi siswa akan 

memperbaharui pengetahuan yang gtelah dibentuknya atau menambah 

khazanah pengetahuannya. Dalam proses pembelajaran kontekstual, setiap 

berakhir proses pembelajaran, guru memberika kesempatan kepada siswa 

untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. 



41 
 

Biarkan secara bebas menafsirkan pengalamannya sendiri, sehingga siswa 

tersebut dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya.  

7 Penilaian Nyata ( Authentik Assassment) 

Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk 

mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahu apakah siswa belajar atau 

tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif 

terhadap perkembangan baik intelektual maupu mental siswa. Penilaian  

yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. 

Penilaian ini dilakukan secar terus–menerus selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dan meliputi seluruh aspek domain penilaian. Oleh sebab itu 

tekanannya di arahkan kepada proses belajar bukan kepada hasil belajar. 

 

D. Mengembangkan Buku Ajar Berbasis CTL 

  Pengembangan buku ajar adalah suatu proses sistematis, efektif dan efisien 

dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan masalah belajar 

atau meningkatkan kinerja peserta didik melalui serangkaian kegiatan 

pengidentifikasian masalah, mengembangkan dan pengevaluasian.
47

  

Buku ajar yang dikembangkan berlandaskan pada teori pembelajaran. 

Sajian materi pada buku ajar berlandaskan pada teori pembelajaran Bruner dan 

peristiwa pembelajaran menurut Gagne. Teori Bruner digunakan sebagai 

prinsip penyajian materi yaitu dimulai dari hal yang mudah secara bertahap kea 
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rah materi yang lebih kompleks. Pada buku ajar, penyajian ini ditunjukkan 

pada rumusan indikator yang dimulai dari hal mudah hingga ke hal sulit. 

Rumusan indikator sekaligus menjadi acuan menyajikan isi  buku ajar. 

1. Materi Pembelajaran Berbasis Kontekstual 

Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah 

pengembangan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran kontekstual, 

materi pembelajaran tidak semata-mata dikembangkan dari buku teks. 

Akan tetapi materi dikembangkan dari konteks lingkungan kehidupan 

siswa sehari-hari, baik lingkungan fisik, kehidupan sosial, budaya, 

ekonomi maupun psikologis, dan keterpaduan anar materi pelajaran. Oleh 

sebab itu, guru hendaknya memiliki kemampuan mengorganisasikan 

materi pembelajaran, mulai dari memilih buku teks berbasis pembelajaran 

kontekstual hingga mengembangkan keterkaitan materi dengan konteks 

lingkungan kehidupan siswa serta materi pembelajaran lain, baik dalam 

satu mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran. 

Materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan 

pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik tersendiri, dimana dalam 

pemilihan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dibelajarkan 

kepada siswa hendaknya memerhatikan beberapa hal berikut :  

1. Keterkaitan dengan konteks lingkungan di mana siswa berada, meliputi : 

a. Lingkungan fisik, berkenaan dengan aspek alamiah muka bumi 

seperti sumber daya alam serta pelestarian lingkungan yang ada di 

sekitar kehidupan siswa. 
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b. Lingkungan sosial, berkenaan dengan interaksi siswa dengan 

kehidupan kemasyarakatan, misalnya (1) mengenal pola interaksi 

dan kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah; (2) mempelajari 

organisasi sosial yang ada di lingkungan rumah, dan di masyarakat 

sekitar sekolah;(3) mempelajari berbagai permasalahan sosial yang 

ada dalam kehidupan siswa. 

c. Lingkungan budaya, berkenaan dengan budaya materi dan nonmateri 

yang ada di lingkungan sekitar siswa. 

d. Lingkungan politis, berkenaan dengan pemerintahan dan segenap 

lembaga pemerintahan, serta kekuasaan dan wewenang yang melekat 

pada jabatan/kedudukan lembaga pemerintahan tertentu yang ada di 

lingkungan siswa. 

e. Lingkungan psikologis, berkenaan dengan suasana psikologis 

manusia yang hidup dan bertemapat tinggal pada wilayah tertentu. 

f. Lingkungan ekonomis, berkenaan dengan mata pencaharian 

penduduk sekitar, rata-rata penghasilan penduduk, status ekonomi 

penduduk, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta ketersediaan 

sarana dan parasarana sesuai dengan status ekonomi yang dimiliki 

masyarakat.
 48
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2. Keterkaitan dengan materi pelajaran lain secara terpadu. 

Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individu 

maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip secara  holistik dan otentik. 
49

 

3. Mampu diaplikasikan dalam kehidupan siswa. 

Fakta, konsep, prinsip dan prosedur dikembangkan sedemikian rupa 

dari kehidupan siswa dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa. 

4. Memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan inquiry. 

  Materi yang ditemukan siswa melalui pengalaman langsung dan inkuiri 

akan lebih bertahan lama dalam struktur kognitif siswa. 

5. Mengembangkan kemampuan kooperatif sekaligus kemandirian. 

 Guru hendaknya mengorganisasikan materi sedemikian rupa sehingga 

siswa mampu menemukan dan mengembangkan materi melalui sharing 

materi dan pengalaman belajar dalam suasana kerjasama. 

6. Mengembangkan kemampuan melakukan refleksi. 

Materi mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk melakukan 

refleksi berupa kemampuan umpan balik terhadap penguasaan dirinya 

terhadap fakta, konsep, prinsip dan prosedur  dikembangkannya materi dan 

refleksi terhadap penerapan kehidupan sehari-hari. 
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Gambar 2.3 Alur Analisis Pengembangan Materi dalam 

Pembelajaran Kontekstual 
50

 

 

2. Buku Teks Berbasis Kontekstual 

 Buku teks merupakan bahan ajar dalam bentuk media cetak atau tertulis, 

atau bahan ajar yang dimediakan. Rusyana mengistilahkan buku teks dengan 

buku ajar yaitu buku yang merupakan pegangan pembelajaran yang 

digunakan disekolah untuk menyajikan pengalaman tak langsung dalam 

jumlah yang banyak dan untuk menunjang program pengajaran. Buku teks 
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adalah buku tentang suatu bidang studi tertentu yang ditulis dengan tujuan 

untuk memudahkan pencapaian proses pembelajaran. 
51

 

 Buku yang baik tidak hanya memuat konsep yang benar secara keilmuan 

dan tampilan yang menarik, tetapi yang terpenting mampu membeljarkan 

siswa. Oleh karena itu, dalam penulisan buku teks hendaknya memperhatikan 

komponen strategi pembelajaran dan desain pesan pembelajaran. Komponen 

pokok strategi pembelajaran meliputi: 1) kegiatan pembelajaran pendahuluan, 

2) penyampaian materi pembelajaran, 3) memancing penampilan siswa, 4) 

pemberian umpan balik, dan 4) kegiatan tindak lanjut berupa remidial dan 

pengayaan.
52

 

 Pengembangan buku teks  berbasis pendekatan pembelajaran kontekstual, 

hendaknya mengemban tujuan mata pelajaran, memuan prinsip-prinsip umum 

penulisan buku teks, dan integrasi antara tujuh komponen pembelajaran 

pembelajaran kontekstual (contructivism, questioning, inquiry, learning 

community, modeling, reflection, dan authentic assessment) dengan 

komponen strategi pembelajaran, dan prinsip desain pesan pembelajaran. 
53

 

 Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh beberapa prinsip penulisan buku 

teks berbasis kontekstual berikut ini : 
54

 

1. Prinsip pembelajaran dalam penulisan buku teks : 

a. Kesiapan (readiness), menyiapkan siswa untuk belajar antara lain 

dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan prasyarat. 
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b. Motivasi, mendorong siswa untuk belajar. 

c. Penggunaan alat pemusatan perhatian, berupa ilustrasi, gambar warna-

warni tulisan bervariasi sehingga menarik perhatian siswa 

d. Partisipasi aktif siswa, memungkinkan siswa aktif berinteraksi dengan 

materi buku dengan jalan misalnya menjawab pertanyaan 

mengerjakan soal-soal latihan dan mempraktikkan. 

e. Perulangan, memberikan tinjauan selintas awal (preview) dan tinjauan 

selintas akhir (overview), berupa rangkuman atau ringkasan. 

f. Umpan balik, siswa mengetahui kemajuan belajarnya melalui koreksi 

jawaban yang salah dan konfirmasi jawaban yang benar. 

g. Visi interaksi sosial kognitif, berupa pertanyaan (questioning), inkuiri 

termasuk penggunaan semua panca indra (spatial memory), brain-

storming, pemodelan (modeling) kontruktivisme, dan masyarakat 

belajar (learning community) 

h. Autentik assessment, menggunakan penilaian autentik untuk 

mengukur kemampuan siswa. 

i. Refleksi, memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali atau 

mengungkapkan tingkat penguasaan terhadap suatu konsep atau 

prinsip guna menanamkan pemahaman secara mendalam pada diri 

siswa. 

j. Life skill, membantu siswa untuk mengembangkan life skill (personal 

skill, thinking skill, akademic skill, dan vocational skill). 
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k. Keterhubungan (relating), ada kaitannya (relevansi) dengan konteks 

lingkungan sekitar, pengetahuan yang telah dimiliki, kebutuhan 

belajar siswa, baik kebutuhan untuk melanjutkan belajar maupun 

bekerja. 

l. Pengalaman langsung, siswa aktif sendiri menemukan pengetahuan 

yang akan dipelajari. 

m. Aplikasi, siswa dapat menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang 

dipelajari. 

n. Koperasi, siswa bekerjasama antar sesama siswa guru dan narasumber 

lain. 

o. Ahli pengetahuan teknologi, siswa mentransfer pengetahuan dan 

teknologi yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah-masalah 

baru dalam konteks yang berbeda-beda. 

2. Mengembangkan tujuan mata pelajaran, yaitu:
55

 

a. Pengetahuan, yaitu materi substansi yang harus diketahui dan 

dipelajari oleh siswa. 

b. Keterampilan, yaitu kemampuan praktis yang dikembangkan dari 

pengetahuan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang 

bermakna. 

c. Sikap, yaitu karakter yang harus dimiliki setiap siswa. 

3. Prinsip-prinsip penyusunan materi buku teks : 
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a. Akurat, materi hendaknya akurat dan benar ditinjau dari segi 

keilmuan. 

b. Relevan, ada keterkaitan materi serta relevan dengan standar 

kompetensi dan komponen kompetensi dasar yang hendak dicapai. 

c. Cukup memadai, materi membantu siswa mencapai kompetensi. 

d. Konsisten, jenis dan banyaknya materi sesuai dengan kompetensi 

yang hendak dicapai. 

e. Aktual, materi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. 

f. Struktur keilmuan, urutan penyajian materi sesuai dengan keilmuan 

setiap mata pelajaran. 

4. Bahasa dan keterbacaan : 

a. Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

b. Susunan kalimat yang menunjukkan pola berpikir logis dan sistematis. 

c. Struktur kalimat sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa. 

d. Kalimat yang digunakan komunikatif. 

5. Penampilan buku (aspek grafika) : 

a. Format (bentuk penampilan, tata letak uraian materi  dan tulisan). 

b. Ilustrasi gambar dan tabel (memperjelas konsep yang disajikan). 

  Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

materi dalam pembelajaran kontekstual hendaknya memperhatikan :
56
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1. Analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam 

kurikulum; 

2. Pemilihan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur dengan merujuk pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dan dibuatkan pemetaan 

materi; 

3. Penggunaan buku teks berbasis kontekstual, yaitu buku yang 

memperhatikan tujuan mata pelajaran (kognitif, afektif, psikomotor), 

memuat prinsip-prinsip umum penulisan buku teks (kebenaran konsep 

dari segi keilmuan, bahasa dan keterbacaan, grafika) dan integrasi 

antar 7 komponen pembelajaran kontekstual dengan komponen 

strategi pembelajaran, serta prinsip desain pesan pembelajaran. 

4. Tidak hanya berorientasi pada buku teks, tapi yang terpenting 

menggali materi dari lingkungan kehidupan siswa sehari-hari, meliputi 

lingkungan fisik, sosial,  budaya, ekonomi, dan psikologis siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produks erta menguji keefektifan 

produk.
55

Menurut Sugiono untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan analisis kebutuhan dan diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut.  

Desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model ADDIE. Rancangan pengembangan model desain ADDIE ini terdiri 

dari lima tahap utama yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, 

dan Evaluation. ADDIE merupakan singkatan yang mengacu proses-proses 

utama dari proses pengembangan sistem pembelajaran yaitu: analisis 

kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Beberapa 

alasan pemilihan motode ADDIE antara lain : 
56

(1) Model ADDIE adalah 

model yang memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan revisi 

secara terus menerus dalam setiap fase yang dilalui. Sehingga produkyang 

dihasilkan menjadi produk yang valid dan reliabel; (2) Model ADDIE sangat 
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sederhana tapi implementasinya sistematis, konsep ADDIE dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instructional Design: The ADDIE Approach 

Gambar. 3.1. Skema ADDIE 

 

Tahap Analysis, berkaitan dengan kegitan analisis terhadap situasi kerja 

dan lingkungan sehingga dapat ditemukan produk apa yang perlu 

dikembangkan. Tahap Design merupakan kegiatan perancangan produk 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Tahap Development adalah kegiatan 

pembuatan dan pengujian produk. Tahap Implementation adalah 

menggunakan produk.Tahap Evaluationadalah  kegiatan menilai apakah 

setiap langkah dan produk yang telah dibuat sudah sesuai spesifikasi atau 

belum.
57
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-

tahap sebagai berikut: 

1 Analysis (Analisis) 

Tahap analisis merupakan tahap dimana peneliti menganalisis 

perlunya pengembangan bahan ajar dan menganalisis kelayakan dan syarat-

syarat pengembangan. Pada tahap ini mendefinisikan apa yang akan 

dipelajari oleh siswa.
58

 Tahapan analisis yang dilakukan penulis mencakup 

dua aspek yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Secara garis 

besar tahapan analisis yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut. 

a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal pada penelitian ini. 

Peneliti melakukan observasi bahan ajar serta menganalisis keadaan 

bahan ajar serta ketersediaan bahan ajar di lingkungan sekolah yang 

mendukung terlaksananya suatu pembelajaran. Pada tahap ini ditentukan 

bahan ajar yang perlu dikembangkan untuk membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Adapun hasil observasi di sekolah MI 

Raudlatul Ulum Glagahwero bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran masih menggunakan buku ajar umum yang di sediakan 

oleh Kementerian Pendidikan seperti buku paket serta buku ajar 

pendamping berupa buku LKS dan Modul pembelajaran yang banyak 

digunakan di sekolah-sekolah.  
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b. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik 

kurikulum yang sedang digunakan dalam suatu sekolah. Hal ini 

dilakukan agar pengembangan yang dilakukan dapat sesuai tuntutan 

kurikulum yang berlaku. Kemudian peneliti mengkaji KD untuk 

merumuskan indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran dan 

menganalisis materi setiap mata pelajaran dalam setiap sub tema. 

2 Design (Perancangan) 

Tahap kedua dari model ADDIE adalah tahap design atau 

perancangan. Pada tahap ini mulai dirancang bahan ajar yang  

dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.Selanjutnya, 

tahap perancangan dilakukan dengan menganalisis materi dalam bahan ajar. 

Peneliti juga mengumpulkan referensi yang digunakan dalam 

mengembangkan materi dalam bahan ajar. Penyajian materi dalam buku ajar 

tematik berbasis CTL ini menghubungkan materi pembelajaran dalam 

konteks kehidupan peserta didik. Uraian materi diawali dengan fenomena-

fenomena yang sering ditemui oleh peserta didik, setelah itu terdapat 

pertanyaan atau masalah dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik 

agar dapat melihat gambaran materi yang akan dipelajarinya. Setelah 

dirangsang dengan pertanyaan, diikuti dengan penyajian materi, di mana 

setiap materi terdapat contoh soal beserta aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Pada tahap ini, peneliti juga menyusun instrumen yang  digunakan 

untuk menilai bahan ajar yang dikembangkan. Instrumen disusun dengan 

memperhatikan aspek penilaian bahan ajar yaitu aspek kelayakan isi, 

kelayakan bahasa, dan kelayakan desain. Instrumen yang disusun berupa 

lembar penilaian bahan ajar. Selanjutnya instrumen yang sudah disusun  

divalidasi untuk mendapatkan instrumen penilaian yang valid. 

3 Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap 

ini pengembangan bahan ajar dilakukan sesuai dengan rancangan yakni 

pengembangan bahan ajar berbasis CTL pada materi Tematik tema 2 

“Bermain di Lingkunganku” dengan memperhatikan kesesuaian materi, 

gambar, KD dan indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu, bahan ajar 

tersebut divalidasi oleh para ahli. Uji Ahli/validasi mencakup validasi 

materi/isi, validasi bahasa, dan validasi desain. 

Pada langkah ini peneliti dibantu oleh 3 ahli / validator yang 

kompeten sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ke-tiga ahli atau 

validator ini kemudian menilai bahan ajar sesuai dengan angket penilaian 

produk bahan ajar. Validasi ahli isi/ahli materi dilakukan oleh dosen yang 

mempunyai pengalaman di bidang materi buku tematik dan juga 

mempunyai pengalaman dalam pembelajaran tematik serta menguasai dan 

memahami kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah. Adapun validator dari 

ahli desain adalah Bapak Dr. H. Mundir, M.Pd Validator ahli materi Bapak 

Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M.Pd. I. Sedangkan ahli bahasa Bapak Dr. 
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Khotibul Umam, M.A.Hal ini dilakukan agar tim ahli dapat memberikan 

masukan dan menilai produk yang telah dikembangkan untuk dilakukan 

perbaikan. 

Dari hasil validasi oleh para validator kemudian melakukan revisi 

terhadap saran yang diberikan oleh tim validator untuk mendapatkan produk 

bahan ajar yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Data yang 

diperoleh dari hasil validasi dianalisis dan dipresentase untuk mengetahui 

katagori kelayakan dari bahan ajar yang dikembangkan. 

4 Implementation (Implementasi) 

Tahap ini merupakan tahapan dimana bahan ajar yang dikembangkan 

diujicobakan di lapangan. Implementasi dilakukan untuk mendapatkan data 

keefektifan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar dilakukan degan uji 

coba terbatas yaitu dilakukan pada peserta didik MI Raudlatul Ulum 

Glagahwero yang dipilih secara purposive sampling. Selanjutnya peneliti 

juga melakukan penyebaran angket pada peserta didik yang berisi butir-butir 

pertanyaan tentang tanggapan peserta didik. Sebelum bahan ajar 

diujicobakan, siswa akan diberi pre-test  untuk mengetahui kemampuan 

awal dari siswa. Setelah uji coba lapangan siswa akan diberi post-test  untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai buku yang telah dipelajari. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Pada langkah evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan 

bahan ajar yang dikembangkan serta  melakukan revisi produk berdasarkan 

evaluasi pada saat uji coba lapangan. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian 
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terhadap hasil kelayakan bahan ajar oleh peserta didik sehingga didapatkan 

kesimpulan layak atau tidak layak bahan ajar yang dikembangkan. 

C. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang 

dikembangkan layak atau tidak layak untuk digunakan sebagai buku ajar. Uji 

coba produk merupakan bagian yang penting, karena kualitas produk yang 

dikembangkan diuji secara empiris, sehingga kelayakan produk dapat 

dipertanggung jawabkan. 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mencapai kriteria produk buku ajar  

berbasis CTL yang valid dan layak digunakan. Uji coba produk dilakukan 

sebanyak tiga kali, yaitu :  

a. Uji Ahli 

Tahapan ini dilakukan untuk menguatkan dan meninjau ulang produk 

awal serta memberikan masukan pebaikan. Uji ahli ditujukan pada ahli 

materi tematik, ahli bahasa dan ahli desain pembelajaran. 

b. Uji Coba Kelompok Kecil  

Setelah produk divalidasi oleh ketiga ahli dan dilakukan revisi, produk 

yang telah direvisi kemudian diujicobakan dalam kelompok kecil. 

Subjek coba merupakan siswa kelas II MI Raudlatul Ulum Glagahwero 

sebanyak 6 orang siswa dengan kemampuan heterogen yang dipilih 

berdasarkan rekomendasi guru. Uji coba kelompok kecil dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk yang dikembangkan. 
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Siswa diminta mengamati dan mencoba mengerjakan soal lalu diminta 

untuk mengomentarinya. Setelah uji coba kelompok kecil dilakukan, 

produk kembali direvisi agar kualitasnya semakin membaik. 

c. Uji Coba Lapangan 

Hasil revisi diujicobakan ke subjek penelitian pada uji coba lapangan 

dengan situasi nyata. Sebanyak 28 siswa kelas II MI Raudlatul Ulum 

Glagahwero menjadi subjek uji coba pada uji lapangan ini. Uji coba 

lapangan bertujuan untuk menentukan tingkat validitas dan keefektifan 

produk yang dikembangkan. Validitas produk didapatkan dari 

persentase rata-rata angket respon guru dan siswa, sementara 

keefektifan didapatkan dari perolehan rata-rata pre-test dan post-test 

dan hasilnya dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu ≥ 70 (≥ 3,00, minimal B). 

2. Subjek Penelitian 

Subjek uji coba dilakukan oleh Ahli bidang meteri tematik, ahli desain dan 

ahli bahasa serta peserta didik kelas II MI Raudlatul Ulum Glgahwero. 

3. Jenis data 

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan (R&D), masukan 

dan kritikan dari ahli materi atau isi bahan ajar, ahli bahasa dan ahli desain. 

Peneliti akan menggunakan dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu: 

a. Data kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari angket, wawancara, 

dokumentasi, dan saran dari ketiga ahli terhadap produk yang 

dikembangkan dan deskripsi keterlaksanaan uji coba produk. 
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b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari skor angket penilain 

validator dan hasil penilaian siswa baik pre-test maupun post-test dalam 

penggunaan produk bahan ajar tematik berbasis CTL dan hasil 

perhitungan dari penilaian validator tentang kelayakan bahan ajar dari 

segi materi, bahasa dan desain.  

4. Instrumen pengumpulan data 

a. Instrumen non tes (kuesioner/angket) 

Kuesioner atau angket adalah sebuah teknik mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahudengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

diharapkan responden.
59

 

Instrumen kuesioner atau angket disusun berdasarkan peran dan 

posisi responden dalam penelitian pengembangan ini. Kuesioner tersebut 

adalah (a) kuesioner untuk ahli isi/materi, ahli kebahasaan dan ahli 

desain; (b) kuesioner untuk respon siswa. 
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Tabel 3.1 

Instrumen Lembar Validasi Ahli Materi
60

 

No Indikator 

Skor Penilaian 

Komentar 

1 2 3 4 5 

Aspek Pembelajaran 

1 
Kesesuaian buku dengan 

kurikulum 2013 
      

2 

Kesesuaian Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar dengan 

indikator (tujuan) 

      

3 
Kesesuaian materi dengan 

Kompetensi Dasar dan indikator 
      

4 Keterpaduan antar mata pelajaran       

5 Sistematika penyajian materi       

6 
Kejelasan fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur 
      

7 

Kejelasan mengenai petunjuk 

belajar untuk memudahkan siswa 

belajar 

      

8 
Adanya latihan untuk memahami 

materi yang disajikan 
      

9 
Kesesuaian dengan bahan ajar 

tematik 
      

10 
Koherensi dan keruntutan alur 

berpikir 
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No 
Indikator 

SkorPenilaian 
Komentar 

1 2 3 4 5 

Aspek Isi 

1 Kesesuaian materi dengan 

karakteristik siswa 
      

2 Kesesuaian materi dengan 

kehidupan siswa ( kontekstual) 
      

3 
Materi dalam buku ajar 

mengembangkan ketrampilan 

proses. 

      

4 Kesesuaian materi dengan 

perkembangan anak pada Sekolah 
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Tabel 3. 2 

Instrumen Lembar Validasi Ahli Desain
61

 

No Indikator 
Skor Penilaian 

Kommentar 
1 2 3 4 5 

Aspek Desain Sampul 

1 Kemenarikan dan kejelasan desain 

sampul buku 
      

2 Kesesuaian gambar sampul buku 

dengan tema 

      

3 
Kesesuaian penulisan judul, 

kurikulum 2013, dan nama 

penulis pada sampul buku 

      

4 Kesesuaian pemilihan jenis dan 

ukuran huruf pada sampul 
      

5 Komposisi Tata letak (lay out) 

dan template 
      

Aspek Desain Isi Buku 

1 Penempatan unsur tata letak 

konsistensi berdasarkan tata letak 

spasi, judul, sub judul, pengetikan 

materi 

      

2 Kesesuaian dan kejelasan gambar 

dengan konteksnya. 
      

3 Ketepatan penempatan dan ukuran 

gambar 
      

4 Keterpaduan gambar dengan topik       
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Dasar / Madrasah Ibtidaiyah 

5 Ketepatan contoh gambar untuk 

memperjelas materi 
      

6 Mendorong rasa keingintahuan 

siswa 
      

7 Kesesuaian bahan ajar dengan 

Hakikat CTL 
      

8 Komponen CTL yang tersusun di 

dalam bahan ajar 
      

 Jumlah Skor  
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5 Pemilihan dan kesesuaian warna 

gambar dan background 
      

6 Ketepatan pemilihan jenis dan 

ukuran huruf. 
      

7 Kemenarikan keseluruhan 

tampilan produk 
      

8 Materi dan gambar yang disajikan 

berbasis kontekstual ( dekat 

dengan kehidupan siswa ) 

      

 Jumlah Skor       

 

Tabel 3.3 

Instrumen Lembar Validasi Ahli Bahasa
62

 

 

No Indikator 
Skor Penilaian 

Kommentar 
1 2 3 4 5 

Aspek Keterbacaan 

1 Kejelasan informasi       

2 
Menggunakan bahasa yang 

kominikatif 
      

3 
Bahasa dalam buku sesuai dengan 

tahap perkembangan siswa 
      

4 
Kesesuaian pilihan jenis dan ukuran 

huruf 
      

5 Penggunaan bahasa yang santun       
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Aspek Tata Bahasa 

1 
Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
      

2 Ketepatan struktur kalimat       

3 
Penggunaan bahasa secara efektif 

dan efesien. 
      

4 
Ketepatan penggunaan tanda 

baca. 
      

5 Diksi       

 Jumlah Skor       
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Tabel 3.4 

Angket Tanggapan Siswa 

 

Tabel 3.5 

Angket Tanggapan Pendidik 63 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

menarik digunakan dalam 

pembelajaran. 
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 Angket respons pendidik diadaptasi dari laporan hasil penelitian Dina Riawan Sutopo. 
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1 Keanekaragaman Hewan dan. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. 

No Pernyataan 

Skor Penilaian 

1 

 

 

2 3 

 
 

4 5 

1 Sayasenang belajar 

menggunakan buku ini 
     

2 Buku ini dapat menambah 

semangat saya dalam belajar 
     

 

3 

Gambar yang ada dalam buku 

ini bagus dan dekat dengan 

lingkungan sekitar saya. 

     

4 Jenis huruf dan ukuran huruf 

dalam buku ini mudah dibaca. 
     

5 Bahasa dalam buku ini mudah 

dimengerti 
     

6 Petunjuk penggunaan dalam 

buku ini mudah dipahami. 
     

7 Tugas dan soal latihan mudah 

dipahami. 
     

8 Dengan bahan ajar ini saya 

dapat memahami materi dengan 

cepat dan jelas. 

     

 Jumlah Skor      
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No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

2 

Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan KI-KD dan indikator 

pembelajaran. 

     

3 
Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan karakteristik peserta didik 

     

4 

Buku ajar tematik berbasis CTL mudah 

digunakan pendidik maupun peserta 

didik 

     

5 
Buku ajar tematik berbasis CTL 

mendorong keingintahuan siswa 

     

6 
Buku ajar tematik sesuai dengan 

hakikat CTL 

     

7 
Dalam buku ajar tematik terdapat 

komponen CTL 

     

8 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

memudahkan pendidik menjelaskan 

materi pembelajaran  

     

9 

Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

dikuasai oleh siswa dengan mudah dan 

dengan waktu yang relatif singkat 

     

10 
Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

merangsang keaktifan siswa 

     

 

 

b. Diskusi dan Wawancara 

Diskusi dan wawancara dalam penelitian ini akan digunakan untuk 

mengumpulkan pada data analisis. Diskusi dan wawancara akan dilakukan 

pada guru kelas II dan Kepala Madrasah MI Raudlatul Ulum Glagahwero. 

Diskusi dan wawancara bertujuan menggali informasi tentang kebutuhan 

bahan ajar. 
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Tabel 3. 6 

 Instrumen wawancara Guru Kelas II dan Kepala Madrasah 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Adakah bahan ajar tematik kelas 2 

yang sesuai dengan kurikulum 

2013? 

 

2. Jika ada, buku apa yang di gunakan 

dalam pembelajaran? 

 

3.  Apakah bahan ajar tematik yang 

ada sudah sesuai dengan 

karakteristik siswa dan lingkungan 

sekitar siswa? 

 

4.  Bagaimana kriteria bahan ajar 

tematik sebagai buku teks yang 

baik bagi siswa? 

 

5.  Jika akan dikembangkan bahan ajar 

berbasis kontekstual, menurut Ibu 

bagaimana cara menyisipkan 

wawasan kontekstual dalam bahan 

ajar tersebut? 

 

6. Menurut Ibu desain dan ilustrasi 

gambar seperti apa yang dapat 

menarik minat dan sesuai usia 

peserta didik? 

 

7.  Apa saran/harapan Ibu terhadap 

pengembangan bahan ajar tema 

Bermain di Lingkunganku? 

 

8.  Apakah Ibu mendukung dan 

mengijinkan, jika saya membuat 

bahan ajar tematik kelas 2 berbasis 

kontekstual tema 2 “Bermain di 

Lingkunganku?” 

 

 

5. Teknik Analisis data 

a. Analisis Data Uji Kevalidan 

Analisis data uji kevalidan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan bahan ajar yang telah dikembangkan untuk peserta didik. 
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Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data yakni menggunakan 

lembar validasi yang diberikan kepada ahli materi, ahli bahasa dan ahli 

desain. Untuk skala skor nilai validasi yaitu skor (1-5) dengan keterangan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 7 

Penilaian Validasi Ahli
64

 

Skor 
Kriteria 

5 
Sangat Baik 

4 
Baik 

3 
Cukup Baik 

2 
Kurang Baik 

1 
Tidak Baik 

 

Data yang diperoleh dari angket yang diberikan dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif kualitatif. Hasil dari skor penilaian dari 

masing-masing validator tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan 

dikonversi untuk menentukan kevalidan dan kelayakan bahan ajar 

tematik terpadu berbasis CTL. 

Setelah data tersajikan selanjutnya adalah menganalisis data 

dengan menghitung persentasi penilaian dari masing-masing data dengan 

rumus sebagai berikut:
65
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 Sugiono, Metode penelitian pendekatan kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 251 
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Berdasarkan persentasi yang diperoleh kemudian 

ditransformasikan ke dalam kalimat yangbersifat kualitatif. Untuk 

menentukan kriteria kelayakan dapat dengan cara berikut: 

Tabel 3.8 

Kriteria kevalidan Bahan Ajar Tematik berbasis CTL
66

 

No. 
Interval Kriteria 

1. 
81-100% Sangat Layak 

2. 
61-80% Layak 

3. 
41-60% Cukup Layak 

4. 
21-40% Kurang Layak 

5. 
0-20% Tidak Layak 

 

b.  Analisis Respon Pendidik dan Siswa (Uji Kemenarikan) 

Analisis data respon pendidik dan siswa bertujuan untuk 

mengetahui respon pendidik dan siswa terhadap bahan ajar yang telah 

dikembangkan. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data 

yakni menggunakan angket yang  diberikan kepada pendidik dan siswa.  

Data yang diperoleh dari angket, dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif kualitatif. Hasil dari skor penilaian dari masing-masing siswa 

tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan dikonversi untuk menentukan 

kemenarikan bahan ajar tematik berbasis CTL. 
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Ridwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi Dan Bisnis..., 23 



68 
 

Untuk skala skor nilai respon pendidik dan siswa yaitu skor (1-5) 

dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Skor Peniaian Respon Pendidik dan Respon Siswa
67

 

Skor 
Kriteria 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup Baik 

2 Kurang Baik 

1 Tidak Baik 

 

Setelah data tersajikan selanjutnya adalah menganalisis data 

dengan menghitung persentasi penilaian dari masing-masing data 

dengan rumus sebagai berikut:
68

  

   
∑ 

∑  
        

Keterangan: 

M  =Presentasi kemenarikan 

∑m  = Jumlah keseluruhan jawaban pendidik dan siswa 

∑xm = Jumlah Keseluruhan skor ideal dalam satuan sistem 

100% = Konstanta 

Berdasarkan persentasi yang diperoleh kemudian 

ditransformasikan ke dalam kalimat yangbersifat kualitatif. Untuk 

menentukan kriteria kemenarikan dapat dengan cara berikut: 
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Tabel 3.10 

 Kriteria Kemenarikan Bahan Ajar TematikBerbasis CTL
69

 

No. 
Interval Kriteria 

1. 
81-100% Sangat Menarik 

2. 
61-80% Menarik 

3. 
41-60% Cukup Menarik 

4. 
21-40% Kurang Menarik 

5. 
0-20% Tidak Menarik  

 

c. Analisis Data Efektivitas 

Analisis data efektivitas buku ajar yang dikembangkan dianalisis 

melalui data pengukuran pre-test dan post-test peserta didik. Peserta didik 

dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 

nilai KKM (Nilai ≥KKM). Data tes hasil belajar peserta didik dianalisis 

secara kuantitatif dekskriptif.  

Penentuan hasil belajar peserta didik berdasarkan skor yang 

diperoleh dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

   
 

 
       

Keterangan: 

N = Nilai yang diperoleh peserta didik 

w  = Jumlah soal benar 

n = Banyak item soal 
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Ridwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi Dan Bisnis..., 23 



70 
 

Desain uji coba lapangan menggunakan desain penelitian One-

Group Pre-test Post-test Desaign. Dalam desain penelitian ini sebuah 

kelompok diukur dan diobservasi sebelum dan setelah diberi perlakuan 

(treatment). Sehingga pengaruh treatment dapat dihitung dengan cara 

membandingkan nilai pre-test dengan post-test. Bila nilai post-test lebih 

besar dari pre-test, maka perlakuan berpengaruh positif. Desain 

eksperimen One Group Pretest-Posttest  Seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut : 
70

 

Tabel 3.11 

Desain Eksperimen One Group Pretest-Posttest
71 

d.  

Keterangan:  

O1 : nilai pre-test (sebelum perlakuan) 

O2 : nilai post-test (setelah perlakuan) 

Untuk menganalisis tingkat efektifitas penggunaan bahan ajar 

tematik berbasis Contextual Teaching and Learning menggunakan uji 

Normalized gain (n-gain score). N-gain score adalah uji analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui selisih rata-rata nilai pre-test dan  post-test. 

N-gain score juga digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan atau 
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penurunan skor, untuk mengetahui kefektifan sistem pembelajaran yang 

digunakan.
72

 Rumus menghitung N-Gain Score yaitu : 
73

 

 

Keterangan:  

Skor Ideal adalah nilai maksimal (tertinggi) yang dapat diperoleh kategori 

Perolehan Nilai N-Gain Score. Dalam menentukan atau mengetahui tingkat 

efektifitas dari suatu metode atau sistem tertentu yang dilakukan, Selanjutnya 

kategori interpreasi Indeks Gain Ternormalisasi (g) menurut Hake yaitu: 

Tabel 3.12 Kategori Pembagian Skor N-Gain 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Bab ini merupakan paparan hasil penelitian dan pengembangan produk. 

Dalam bab ini akan membahas tentang desain penyusunan bahan ajar tematik 

(Hasil Produk), analisis data, dan revisi produk. 

A. Desain Penyusunan Bahan Ajar Tematik (Hasil Produk) 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di MI Raudlatul Ulum 

Glagahwero pada tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan 04 Nopember 2020. 

Sebelum melaksankan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi 

langsung ke sekolah untuk melihat situasi dan kondisi sekolah serta 

berkonsultasi dengan guru kelas II. Penelitian dan pengembangan ini 

menghasilkan sebuah produk berupa buku ajar tematik tema “Bermain di 

Lingkunganku” berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). Bahan ajar 

dalam penelitian ini dikembangkan melalui beberapa tahap sesuai dengan 

prosedur dari pengembangan ADDIE yaitu Analysis, Design, Development, 

Implementation dan Evaluation. Adapun aplikasi ADDIE dalam 

pengembangan produk ini sebagai berikut: 

1. Analysis (Analisis) 

Analisis yaitu melakukan analisa kebutuhan, mengidentifikasi masalah 

(kebutuhan), dan melakukan analisis karakteristik peserta didik. Analisis yang 

dilakukan meliputi analisis kebutuhanan, analisi karakteristik peserta didik dan 

analisis kurikulum. 
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a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal pada penelitian ini. Peneliti 

melakukan observasi bahan ajar tematik berbasis CTL di lingkungan 

sekolah. Observasi ini dilakukan di sekolah MI Raudatul Ulum Glagahwero. 

Dari hasil observasi, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu:  (1) 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut masih menggunakan buku 

ajar cetak berupa buku siswa yang sudah banyak diperjual belikan, dan 

belum berbasis CTL, (2) belum adanya inovasi guru untuk mengembangkan 

bahan ajar. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, peneliti 

menganggap perlu dikembangkannya bahan ajar yang dapat memotivasi 

peserta didik untuk belajar mandiri, aktif serta mampu menemukan sendiri 

makna dari pembelajaran tesebut. Langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu 

mencari literatur maupun referensi yang berkaitan dengan pengembangan 

bahan ajar berbasis CTL dalam bentuk jurnal maupun tesis, peneliti juga 

mencari bahan atau materi sebagai penunjang isi bahan ajar yang berkaitan 

dengan materi tema 2 “Bermain di Lingkunganku”. 

b. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum ini dilakukan dengan meperhatikan karakteristik 

kurikulum yang sedang digunakan di sekolah tersebut. Hal ini dilakukan 

agar pengembangan yang dilakukan  sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

sedang berlaku. Analisis yang peneliti lakukan dengan melihat kurikulum 

yang diterapkan di MI Raudlatul Ulum Glagahwero dengan analisis buku 
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guru dengan melihat kecocokan KI,KD dan indikator serta tujuan 

pembelajaran pada buku guru dan buku kurikulum yang digunakan.  

c. Analisis Karakteristik Peserta Didik 

Analisis peserta didik dilakukan dengan tujuan untuk menelaah 

karakteristik peserta didik SD/MI kelas II serta proses perkembangannya. 

Hal ini dilakukan karena proses perkembangan peserta didik berbeda sesuai 

dengan  rentang usia yang mereka miliki. Peserta didik kelas II SD/MI 

berada pada rentang usia 7-11 tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan 

kognitif yang pesat seperti peserta didik mulai belajar membentuk sebuah 

konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah pada situasi yang 

melibatkan objek konkret dan situasi yang nyata.
74

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik kelas II sudah dapat membentuk sebuah konsep dan menghubungkan 

teori dengan melibatkan objek konkret yang ada pada kehidupan nyata 

berdasarkan fakta untuk menarik kesimpulan. 

2. Design (Desain) 

Tahap design adalah merumuskan tujuan pembelajaran serta menyusun 

tes untuk pre-test dan post-test. Tahap kedua yaitu merancang dan mendesain 

bahan ajar tematik berbasis CTL. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah 

cara penyajian materi dalam bahan ajar. Penyajian materi dalam bahan ajar 

tematik berbasis CTL ini menghubungkan materi pelajaran dengan konteks 

dalam kehidupan peserta didik. Uraian materi diawali dengan fenomena-
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fenomena yang sering ditemui oleh peserta didik, setelah itu terdapat 

pertanyaan atau masalah dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik agar 

dapat melihat gambaran materi yang akan dipelajarinya. Setelah dirangsang 

dengan pertanyaan, diikuti dengan penyajian materi, di mana setiap materi 

terdapat contoh soal beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Development (Pengembangan) 

Tahap ketiga yaitu membuat pengembangan bahan ajar. Langkah 

pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan kompetensi dasar 

dan indikator pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Langkah 

selanjutnya yang dilakukan peneliti pada tahap pengembangan produk sebelum 

membuat bahan ajar adalah menyusun draf bahan ajar tematik pada tema 2 

Bermian di Lingkunganku untuk siswa kelas II MI Raudlatul Ulum 

Glagahwero. Berikut draf buku ajar tematik berupa komponen-komponen yang 

terdapat dalam bahan ajar antara lain: 

a) Cover Bahan Ajar 

Pada halaman cover meliputi beberapa hal berikut : 

1 Judul 

Judul yang ditentukan adalah “ Bermain di Lingkunganku” Buku Ajar 

Tematik Kontekstual (BATIK) untuk kelas 2 SD/MI. 

2 Gambar Pendukung 

Penyertaan gambar pendukung dalam cover depan adalah untuk 

menggambarkan secara singkat isi dari buku ajar tematik yang 

dikembangkan. 
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b) Sasaran Penggunaan Bahan Ajar 

Dimaksudkan untuk memberitahu sasaran pengguna untuk kelas 

berapa buku ajar tersebut digunakan. 

c) Warna Baground Bahan Ajar  

Pemilihan warna baground dari cover buku ajar yang dikembangkan 

berwarna hijau. Pemilihan warna hijau ini disesuaikan dengan kekhasan 

seragam siswa MI yaitu berwarna hijau. Pada Cover terdapat tulisan judul 

buku ajar “Bermain Di Lingkunganku Tema 2 Buku Ajar Tematik 

Berbasis CTL” yang menjadi ciri khas buku ajar tematik yang 

dikembangkan. Hasil desain cover bahan ajar dapat dilihat pada lampiran 

gambar 4.1 

d) Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan halaman yang berisi ucapan syukur, terima 

kasih, tujuan penulisan dan manfaat penulisan buku ajar dikembangkan.  

e) Petunjuk Penggunaan Buku 

Petunjuk penggunaan  buku  berisi petunjuk bagi guru dan peserta 

didik dalam menggunakan buku ajar tematik “Bermain di Lingkunganku”. 

Adapun petunjuk penggunaan buku ajar dapat dilihat pada lampiran 

Gambar 4.2. 

f) Daftar Isi 

Daftar isi merupakan halaman yang menjadi petunjuk pokok isi bahan 

ajar beserta nomor halaman. Daftar isi direvisi berdasarkan masukan dari 
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validator untuk mengatur dengan lebih rapi serta disesuaikan dengan 

halaman pada setiap bagian buku. 

g) Kompetensi Inti 

Sesuai dengan kurikulum 2013 kompetensi inti dirancang dalam 

empat kelompok yang saling terkait yaitu : kompetensi inti 1 (sikap 

religius), kompetensi inti 2 (sikap sosial), kompetensi inti 3 (pengetahuan), 

kompetensi inti 4 (keterampilan). Adapun kompetensi inti buku ajar dapat 

dilihat pada lampiran Gambar 4.3. 

h) Peta Konsep 

Peta konsep merupakan diagram alur penyajian materi atau konsep 

untuk mengetahui alur belajar yang tepat. Hasil penyusunan peta konsep 

dapat dilihat pada lampiran Gambar 4.4 

i) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan narasi di awal bab dimaksudkan untuk 

mengiringi peserta didik pada cakupan bab yang akan dikembangkan. 

Adapun pendahuluan pada bahan ajar dapat di lihat pada lampiran  

Gambar 4.5.  

j) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan bentuk bahan pembelajaran untuk 

membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara 

sistematis. Masing-masing materi memuat tujuh komponen CTL dalam 

kegiatan pembelajarannya. Adapaun tujuh komponen yang dimaksud 

adalah kontruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, 



78 
 

 
 

refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Tujuh komponen tersebut 

tergambar di dalam kegiatan sebagai berikut:  

1. Kegiatan “Ayo Membaca”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL konstruktivisme, 

dimana pada kegiatan ini peserta didik akan dibawa untuk membangun 

atau menyusun pengetahuan baru yang akan dipelajarinya. 

2. Kegiatan “Ayo Mengamati”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL inkuiri, dimana 

pada kegiatan ini peserta didik akan dituntut untuk dapat menemukan 

sendiri makna pelajaran tersebut setelah peserta didik melakukan proses 

berpikir dan mengamati di awal pembelajaran. 

3. Kegiatan “Ayo Menulis”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL bertanya, dimana 

pada kegiatan ini peserta didik akan mendapatkan sebuah pertanyaan 

terkait penemuan sebelumnya. 

4. Kegiatan “Ayo Diskusikan”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL masyarakat 

belajar, dimana pada kegiatan ini peserta didik diminta berdiskusi  

bersama teman maupun orangtua terkait materi pembelajaran yang 

disajikan. 
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5. Kegiatan “Ayo Bernyanyi”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL pemodelan, 

dimana pada kegiatan ini peserta didik diminta menampilkan apa yang 

sudah mereka dengar dari contoh lagu yang diberikan. 

6. Kegiatan “Ayo Mencoba”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL pemodelan, 

dimana pada kegiatan ini peserta didik diminta mencoba ataupun 

melakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. 

7. Kegiatan “Ayo Lakukan”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL refleksi, dimana 

pada kegiatan ini peserta didik diminta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan, sesuai dengan urutan pelajaran yang telah dipelajari. 

8. Kegiatan “Ayo Berlatih”! 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari komponen CTL penilaian yang 

sebenarnya, dimana pada kegiatan ini peserta didik dituntut untuk 

mengerjakan beberapa soal dengan mandiri tanpa bantuan teman, untuk 

melihat kemampuannya dalam memahami pelajaran tersebut. 

Materi pembelajaran dan pendahuluan dapat di lihat pada lampiran 

Gambar 4.6 

k) Evaluasi 

Evaluasi yang terdapat di dalam buku ajar tematik berbasis CTL berguna untuk 

mengecek kembali pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah 

dipelajarinya. Evaluasi ini disajikan dalam bentuk soal objektif yang berjumlah 10 

soal. Evaluasi buku ajar dapat dilihat pada lampiran Gambar 4.7 
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k) Lembar Penilaian Diri 

Lembar penilaian hdiri merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah 

pembelajarann yag suda ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau 

tidak. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, disajikan tabel 

untuk diisi oleh peserta didik dengan mengisi kolom ya/tidak pernyataan yang 

disajikan. Evaluasi dan lembar penilaian diri dapat di lihat pada lampiran  

Gambar 4.8 

h. Bagian Penutup 

Bagian penutup berisi daftar pustaka yang merupakan sumber acuan buku 

yang digunakan penulis untuk mengembangkan isi buku tematik berbasis 

CTL. Daftar isi  dapat di lihat pada lampiran  Gambar 4.9 

Setelah produk berhasil dikembangkan langkah berikutnya dengan 

melakukan uji kelayakan media dengan cara validasi produk. Validasi desain 

atau produk dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi dilakukan 

dengan tiga macam, yaitu validasi isi materi dengan ahli materi, validasi 

kualitas bahasa oleh ahli bahasa dan Validasi ahli desain. 

1. Validasi Ahli Materi/Isi 

Validasi materi/isi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan 

ketepatan materi/isi bahan ajar yang dikembangkan. Validator ahli materi/isi 

pada pengembangan buku ajar tematik berbasis kontekstual ini adalah Dr. H. 

Abd. Muhith, S. Ag., M.Pd. I, beliau adalah dosen tetap di Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN KH Achmad Siddiq Jember. 

Beliau mengampu beberapa mata kuliah dasar PGMI diantaranya Evaluasi 
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Pembelajaran di MI, Analisis dan Desain Pembelajaran MI, serta Analisis 

Stategi Pembelajaran Tematik Terpadu. Beliau juga pernah menjadi praktisi 

dalam pembelajaran di MI dengan menjadi guru di MIN Kerang serta pernah 

juga menjadi Kepala Madrasah di MIN Kerang dan MIN Lombok Kulon. 

Validator materi/isi menilai beberapa aspek pembelajaran dan aspek 

isi. Beberapa indikator penilaian aspek pembelajaran yaitu : Kesesuaian buku 

dengan kurikulum 2013, Kesesuaian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar 

dengan indikator (tujuan), Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar dan 

indikator, Keterpaduan antar mata pelajaran, Sistematika penyajian materi, 

Kejelasan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, Kejelasan mengenai petunjuk 

belajar untuk memudahkan siswa belajar, Adanya latihan untuk memahami 

materi yang disajikan, Kesesuaian dengan bahan ajar tematik, Koherensi dan 

keruntutan alur berpikir. Indikator penilaian aspek Isi yaitu : Kesesuaian 

materi dengan karakteristik siswa, Kesesuaian materi dengan kehidupan siswa 

( kontekstual), Materi dalam buku ajar mengembangkan ketrampilan proses, 

Kesesuaian materi dengan perkembangan anak pada Sekolah Dasar 

/Madrasah Ibtidaiyah, Ketepatan contoh gambar untuk memperjelas materi, 

Mendorong rasa keingintahuan siswa, Kesesuaian bahan ajar dengan Hakikat 

CTL, serta Komponen CTL yang tersusun di dalam bahan ajar. Setiap 

indikator memiliki skor 1 sampai 5. Data hasil validasi dari ahli materi/isi 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil validasi Ahli Materi/isi 

 

No Indikator 

Skor Penilaian 

Komentar 

1 2 3 4 5 

Aspek Pembelajaran 

1 Kesesuaian buku dengan 

kurikulum 2013 
   √   

2 
Kesesuaian Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar dengan 

indikator (tujuan) 

   √   

3 Kesesuaian materi dengan 

Kompetensi Dasar dan indikator 
   √   

4 Keterpaduan antar mata pelajaran     √  

5 Sistematika penyajian materi     √  

6 Kejelasan fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur 
    √  

7 
Kejelasan mengenai petunjuk 

belajar untuk memudahkan siswa 

belajar 

    √  

8 Adanya latihan untuk memahami 

materi yang disajikan 
    √  

9 Kesesuaian dengan bahan ajar 

tematik 
   √   

10 Koherensi dan keruntutan alur 

berpikir 
   √   

 Jumlah Skor 45 

   

Aspek Isi 

1 Kesesuaian materi dengan 

karakteristik siswa 
   √   

2 Kesesuaian materi dengan 

kehidupan siswa ( kontekstual) 
   √   

3 Materi dalam buku ajar 

mengembangkan ketrampilan 
   √   
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Dari hasil tersebut maka, maka persentase tingkat kevalidan dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

            
              

             
        

= 
  

  
 x 100 % 

= 87,77 % 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh data prosentase 

tingkat kevalidan bahan ajar dari segi mater/isi sebesar 87,77%. Jika hasil 

tersebut ditransformasikan ke dalam kalimat kualitatif maka validitas bahan 

ajar tematik dinyatakan sangat baik dari segi materi/isi sehingga bahan ajar 

sangat layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan diharapkan bahan 

ajar ini bisa digunakan di tempat penelitian dan lembaga lain yang sederajat. 

Selain prosentase dari hasil validasi, validator juga memberikan 

beberapa catatan berupa komentar agar produk yang dikembangkan bisa lebih 

proses. 

4 
Kesesuaian materi dengan 

perkembangan anak pada Sekolah 

Dasar / Madrasah Ibtidaiyah 

   √   

5 Ketepatan contoh gambar untuk 

memperjelas materi 
    √  

6 Mendorong rasa keingintahuan 

siswa 
    √  

7 Kesesuaian bahan ajar dengan 

Hakikat CTL 
   √   

8 Komponen CTL yang tersusun di 

dalam bahan ajar 
   √   

Jumlah Skor 34 

Jumlah Skor Aspek dan 2 45 + 34 = 79 
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disempurnakan. Menurutnya, secara keseluruhan penggunaan bahan ajar 

tematik berbasis CTL ini baik dalam pengembangan pembelajaran di tingkat 

SD/MI, Sehingga pengembangan  buku ajar tematik berbasis CTL ini sangat 

baik digunakan dalam pembelajaran.  

2. Hasil Validasi Ahli Bahasa 

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui ketepatan bahasa 

yang digunakan dalam bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahasa yang 

digunakan sudah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

dan dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Validasi bahasa 

dilakukan oleh Dr. Khotibul Umam, S.Pd., M.A. beliau adalah dosen Bahasa 

Indonesia di UIN KH Achmad Siddiq Jember.  

Penilaian dari validator ahli bahasa terdiri dari 2 aspek yaitu, aspek 

keterbacaan aspek tata bahasa. Aspek keterbacaan terdiri dari 5 indikator dan 

aspek tata bahasa terdiri dari 5 indikator juga. Sehingga total indikator 

penilaian dari ahli bahasa berjumlah 10 indikator, setiap indikator memiliki 

skor 1-5. Data hasil validasi dari ahli bahasa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Ahli Bahasa 

No Indikator 
Skor Penilaian 

Kommentar 
1 2 3 4 5 

Aspek Keterbacaan 

1 Kejelasan informasi    √   

2 
Menggunakan bahasa yang 

kominikatif 

   √   
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3 
Bahasa dalam buku sesuai dengan 

tahap perkembangan siswa 

   √   

4 
Kesesuaian pilihan jenis dan 

ukuran huruf 

  √   Pilihan jenis huruf 

diperhatikan 

5 Penggunaan bahasa yang santun    √   

 Jumlah Skor 19 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh data 

prosentase tingkat validitas bahan ajar dari segi bahasa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

            
              

             
        

= 
  

  
 x 100.% = 76%.  

Aspek Tata Bahasa 

1 

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

   √   Huruf kapital 

 Kata sambung/ 

pisah 

2 Ketepatan struktur kalimat   √    

3 
Penggunaan bahasa secara efektif 

dan efesien. 

   √   

4 

Ketepatan penggunaan tanda baca.    √  Kesalahan 

pemakaian tanda 

baca 

5 Diksi    √   

 Jumlah Skor 19 

 Jumlah Skor Aspek 1 dan 2 19+19 = 38 
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Jika hasil tersebut ditransformasikan ke dalam kalimat kualitatif maka 

validitas bahan ajar tematik berbasis CTL dinyatakan layak digunakan dalam 

pembelajaran tematik. 

Menurut catatan validator bahasa bahwa secara kebahasaan, bahan ajar 

tematik berbasis CTL layak untuk digunakan dalam pembelajaran tematik 

dengan revisi sesuai saran dari validator. Beberapa catatan lain dari validator 

bahasa adalah konsistensi dalam mempraktikkan kebenaran pemakaian 

bahasa yang baik dan benar, baik penulisan, pemakaian tanda baca, diksi 

maupun kalimat yang efektif dan efisien. Berdasarkan saran dari ahli bahasa 

dapat di lihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.10 Saran Ahli Bahasa Terhadap Buku Ajar Tematik 

3. Hasil Validasi Ahli Desain 

Validasi ahli desain bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan 

kemenarikan bahan ajar yang dikembangkan dari sisi desain atau tata letak 

penyusunan. Validasi desain dilakukan oleh Dr. H. Mundir, M.Pd., Dosen 

desain dan analisis pembelajaran pendidikan dasar islam PGMI di UIN KH 

Achmad Siddiq Jember.  

Indikator aspek desain sampul yaitu : kemenarikan dan kejelasan 

desain sampul, kesesuaian gambar sampul buku dengan tema, kesesuaian 



87 
 

 
 

penulisan judul, kurikulum 2013, dan nama penulis pada sampul buku, 

kesesuaian pemilihan jenis dan ukuran huruf pada sampul, komposisi tata 

letak (lay out) dan template. Serta indikator desain isi buku yaitu : 

penempatan unsur tata letak konsistensi berdasarkan tata letak spasi, judul, 

sub judul, kesesuaian dan kejelasan gambar dengan konteksnya, ketepatan 

penempatan dan ukuran gambar, keterpaduan gambar dengan topik, 

pemilihan dan kesesuaian warna gambar dan background, ketepatan 

pemilihan jenis dan ukuran huruf, kemenarikan keseluruhan tampilan produk, 

materi dan gambar yang disajikan berbasis kontekstual dan dekat dengan 

kehidupan siswa. Sehingga semua indikator penilaian berjumlah 13 indikator 

aspek penilaian. Data hasil validasi desain dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut 

Tabel 4.3 

Hasil Validasi Ahli Desain 

No Indikator 
Skor Penilaian 

Kommentar 
1 2 3 4 5 

Aspek Desain Sampul 

1 
Kemenarikan dan kejelasan desain 

sampul buku 

    √  

2 
Kesesuaian gambar sampul buku 

dengan tema 

   √   

3 

Kesesuaian penulisan judul, 

kurikulum 2013, dan nama 

penulis pada sampul buku 

    √  

4 
Kesesuaian pemilihan jenis dan 

ukuran huruf pada sampul 

    √  
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5 
Komposisi Tata letak (lay out) 

dan template 

   √   

Jumlah 23 

Aspek Desain Isi Buku 

1 Penempatan unsur tata letak 

konsistensi berdasarkan tata letak 

spasi, judul, sub judul, pengetikan 

materi 

    √  

2 Kesesuaian dan kejelasan gambar 

dengan konteksnya. 

   √   

3 Ketepatan penempatan dan ukuran 

gambar 

   √   

4 Keterpaduan gambar dengan topik    √   

5 Pemilihan dan kesesuaian warna 

gambar dan background 

   √   

6 Ketepatan pemilihan jenis dan 

ukuran huruf. 

   √   

7 Kemenarikan keseluruhan 

tampilan produk 

   √   

8 Materi dan gambar yang disajikan 

berbasis kontekstual ( dekat 

dengan kehidupan siswa ) 

    √  

Jumlah Skor 34 

Jumlah aspek 1 dan 2 23+34 = 57 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh data prosentase 

tingkat kevalidan bahan ajar dari segi desain menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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  = 
  

  
 x 100% = 87, 69 % 

Jika ditransformasikan ke dalam kalimat kualitatif maka validitas bahan 

ajar tematik berbasis CTL dinyatakan sangat layak. Beberapa catatan dari 

validator desain yaitu penulisan kompetensi dasar serta gambar-gambar yang 

digunakan di blok secara jelas. Penyesuaian bagian awal buku yaitu daftar isi 

dengan isi buku, serta penambahan halaman bergaris dibagian akhir untuk 

catatan bagi siswa. Catatan dari ahli desain dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.11 Catatan dari ahli desain mengenai buku ajar tematik 

 

 

 

 

Setelah ditemukan hasil penilaian dari masing-masing validator, maka 

kemudian data diolah dan direkapitulasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat 

validitas bahan ajar yang dikembangkan dari ketiga aspek tersebut. Adapun hasil 

rekapitulasi validasi bahan ajar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Uji Validasi 

No Validasi Ahli Hasil Validasi 

1 Materi/isi 87,7 % 

2 Bahasa 76 % 

3 Desain 87,7 % 

Jumlah 251,4 % 

Rata-rata 83,8 % 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, maka diperoleh tingkat validitas 

produk dari ketiga validator rata-rata 83,8 %. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil rata-rata penilaian dari ketiga validator 

ahli menunjukkan bahwa bahan ajar tematik berbasis CTL berada pada kriteria 

sangat layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahapan implementasi yaitu melakukan implementasi bahan ajar 

tematik dalam proses pembelajaran di sekolah. Pada tahapan ini peneliti 

melakukan uji coba kepada pendidik dan peserta didik terhadap 

kemenarikan bahan ajar. 

a. Angket respon pendidik 

Setelah melalui uji lapangan awal dengan menghadirkan validator 

ahli untuk menguji dan mengevaluasi validitas produk, maka selanjutnya 

adalah mengetahui respons pendidik dan peserta didik terhadap 

kemenarikan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk mengetahui respon 

pendidik terhadap kemenarikan bahan ajar yang dikembangkan, maka 

angket diberikan kepada kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru kelas II.  

Tabel 4.5 

Angket Tanggapan Kepala Sekolah 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

menarik digunakan dalam 

pembelajaran. 

   √  
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No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

2 

Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan KI-KD dan indikator 

pembelajaran. 

   √  

3 
Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan karakteristik peserta didik 

   √  

4 

Buku ajar tematik berbasis CTL mudah 

digunakan pendidik maupun peserta 

didik 

   √  

5 
Buku ajar tematik berbasis CTL 

mendorong keingintahuan siswa 

    √ 

6 
Buku ajar tematik sesuai dengan 

hakikat CTL 

   √  

7 
Dalam buku ajar tematik terdapat 

komponen CTL  

   √  

8 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

memudahkan pendidik menjelaskan 

materi pembelajaran  

    √ 

9 

Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

dikuasai oleh siswa dengan mudah dan 

dengan waktu yang relatif singkat 

   √  

10 
Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

merangsang keaktifan siswa 

   √  

 

Berdasarkan hasil tersebut maka, maka persentase tingkat kemenarikan 

hasil respons kepala sekolah terhadap buku ajar tematik berbasis CTL adalah 

 
  

  
 x 100% =  84%. 
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Tabel 4.6 

Angket Tanggapan waka kurikulum 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

menarik digunakan dalam 

pembelajaran. 

    √ 

2 

Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan KI-KD dan indikator 

pembelajaran. 

    √ 

3 
Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan karakteristik peserta didik 

   √  

4 

Buku ajar tematik berbasis CTL mudah 

digunakan pendidik maupun peserta 

didik 

   √  

5 
Buku ajar tematik berbasis CTL 

mendorong keingintahuan siswa 

    √ 

6 
Buku ajar tematik sesuai dengan 

hakikat CTL 

    √ 

7 
Dalam buku ajar tematik terdapat 

komponen CTL  

   √  

8 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

memudahkan pendidik menjelaskan 

materi pembelajaran  

    √ 

9 

Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

dikuasai oleh siswa dengan mudah dan 

dengan waktu yang relatif singkat 

   √  

10 
Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

merangsang keaktifan siswa 

   √  
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Berdasarkan hasil tersebut maka, maka persentase tingkat 

kemenarikan hasil respons waka kurikulum terhadap buku ajar tematik 

berbasis CTL adalah 
  

  
 x 100% = 90%. 

Tabel 4.7 

Angket Tanggapan Guru Kelas II 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

menarik digunakan dalam 

pembelajaran. 

    √ 

2 

Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan KI-KD dan indikator 

pembelajaran. 

   √  

3 
Buku ajar tematik berbasis CTL sesuai 

dengan karakteristik peserta didik 

   √  

4 

Buku ajar tematik berbasis CTL mudah 

digunakan pendidik maupun peserta 

didik 

    √ 

5 
Buku ajar tematik berbasis CTL 

mendorong keingintahuan siswa 

    √ 

6 
Buku ajar tematik sesuai dengan 

hakikat CTL 

    √ 

7 
Dalam buku ajar tematik terdapat 

komponen CTL  

    √ 

8 

Buku ajar tematik berbasis CTL 

memudahkan pendidik menjelaskan 

materi pembelajaran  

    √ 

9 

Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

dikuasai oleh siswa dengan mudah dan 

dengan waktu yang relatif singkat 

   √  
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No Aspek yang Dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

10 
Buku ajar tematik berbasis CTL dapat 

merangsang keaktifan siswa 

   √  

 

Berdasarkan hasil tersebut maka, maka persentase tingkat 

kemenarikan hasil respons guru kelas II terhadap buku ajar tematik 

berbasis CTL adalah  
  

  
 x 100% = 92%. 

Setelah ditemukan hasil respons berdasarkan penilaian dari masing-

masing pendidik, maka data kemudian diolah dan direkapitulasi lebih 

lanjut untuk mengetahui rata-rata tingkat kemenarikan bahan ajar yang 

dikembangkan. Hasil rekapitulasi kemenarikan bahan ajar berdasarkan 

penilaian dari pendidik adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi hasil respons pendidik 

No Nama Pendidik Jabatan 

Jumlah 

Skor 

% 

1 Drs. Hj Suliha Is Kepala Sekolah 42 84% 

2 Nur Faizah, S.Pd Waka Kurikulum 45 90% 

3 S. Alfiah Hamdani, S.Pd Guru Kelas II 46 92% 

Jumlah rata-rata 133 88,6% 

 

Dengan demikian, tingkat kemenarikan bahan ajar berada pada 

kriteria sangat menarik, karena mencapai 88,6 %. Secara umum, respons 
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pendidik mengatakan bahwa buku ajar tematik berbasis CTL sangat 

menarik dan cocok dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran.  

Drs. Hj Suliha Is, Kepala Sekolah mengapresiasi atas disusunnya 

bahan ajar tematik berbasis CTL. Sehingga dapat menjadi buku 

pendamping tematik selain dibandingkan LKS yang selama ini digunakan 

dilembaga tersebut. Nur Faizah, S.Pd mengatakan bahwa buku ajar 

tematik berbasis CTL memberikan nuansa baru kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan bahan ajar cetak. Sementara itu, S. Alfiah, S.Pd, 

guru kelas II mengatakan bahwa pembelajaran menggunan buku tematik 

berbasis CTL dapat meningkatkan semangat dan minat belajar peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

b. Hasil Respon Peserta Didik 

Selanjutnya, hasil penelitian respon peserta didik terhadap buku ajar 

tematik berbasis CTL. Angket respons diberikan secara terbatas kepada 

peserta didik dengan melibatkan 6 anak dengan masing-masing 2 anak 

berkemampuan tinggi, 2 anak berkemampuan sedang, dan 2 anak 

berkemampuan rendah. 

Hasil respons peserta didik kemudian diolah dan menghasilkan data 

sebagai berikut:   

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Respons Peserta Didik  

No Nama Peserta Didik
*)

 
Jumlah 

Skor 
% 

1 Ahmad Faruq Gabril 31 77,5% 
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2 Erina Sabila Bariroh 38 95% 

3 Novi Adelia Sholehah 32 80% 

4 Septy Nurkhofiyah 33 82,5% 

5 Uswatun Hasanah 36 90% 

6 Yulia 33 82,5% 

Total skor 203 93,3% 

*)
 penulisan nama berdasarkan urutan abjad 

Jumlah data secara keseluruhan yang diperoleh dari penyebaran 

angket respons kepada peserta didik kemudian diolah dengan rumus 

sebagai berikut: 

M = 
  

   
 x 100 % 

M = 
   

   
 x 100 % 

M = 84,5 % 

Keterangan: 

M = Presentase kemenarikan 

∑x = Jumlah keseluruhan jawaban peserta didik  

  ∑xm = Jumlah skor ideal dalam satu item 

100%  = Konstanta 

Jumlah keseluruhan jawaban siswa diperoleh dari skor pernyataan 

dikalian dengan jumlah respon siswa 203, sedangkan jumlah keseluruhan 

skor ideal di dapat dari skor maksimal pernyataan dikalikan jumlah 

responden di kali jumlah pernyataan, yaitu 5 x6x8 = 240 
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Dengan demikian, berdasarkan hasil respons peserta didik terhadap 

kemenarikan dan kemudahan memahami bahan ajar tematik berbasis CTL 

berada pada kriteria sangat menarik, karena memperoleh presentase 84,5% 

sehingga produk dapat digunakan dalam pembelajaran. 

 

Berikut contoh lembar angket kemenarikan siswa terhadap bahan 

ajar. 

Identitas 

Nama   : Yulia 

No. Absen       : 28 

Kelas  : II (Dua) 

Petunjuk Pengisian  

1. Isilah lembar angket ini sesuai dengan apa yang kalaian rasakan setelah 

menggunakan buku ini! 

2. Berilah tanda centang (✓ ) pada jawaban yang kalian pilih.! 

3. Berilah Komentar sesuai dengan perasaan kalian tentang buku ini. 

 

Tabel 4.10 

Contoh Hasil Angket Tanggapan Siswa
75

 

                                                           
75

Hasil Angket Tanggapan Siswa Kelas II, 02 Nopember 2020 

No Pernyataan 

Skor Penilaian 

1 2 3 4 5 
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5. Evaluation (Evaluasi) 

Berdasarkan tahapan implementasi, bahan ajar perlu dievaluasi. Pada 

tahap evaluasi dilakukan revisi akhir terhadap produk yang dikembangkan 

berdasarkan saran dan masukan peserta didik yang diberikan selama tahap 

implementasi. 

Berdasarkan hasil tanggapan peserta didik dengan bantuan dan 

pendampingan wali  murid  didapatkan saran terhadap bahan ajar tematik 

berbasis CTL yaitu bahan ajar yang serupa  tidak hanya terbatas pada tema 2 

tetapi juga dapat dikembangkan pada tema-tema yang lain agar 

pembelajaran  tematik yang berbasis CTL dapat diimplementasikan pada 

semua pembelajarn selama di kelas II MI/SD.  

1 Saya senang belajar 

menggunakan buku ini 
   ✓  

2 Buku ini dapat menambah 

semangat saya dalam belajar 
   ✓  

 

3 

Gambar yang ada dalam buku 

ini bagus dan dekat dengan 

lingkungan sekitar saya. 

   ✓  

4 Jenis huruf dan ukuran huruf 

dalam buku ini mudah dibaca. 
    ✓ 

5 Bahasa dalam buku ini mudah 

dimengerti 
    ✓ 

6 Petunjuk penggunaan dalam 

buku ini mudah dipahami. 
   ✓  

7 Tugas dan soal latihan mudah 

dipahami. 
   ✓  

8 Selama menggunakan buku ini, 

saya tidak memerlukan bantuan 

orang lain seperti teman, guru, 

atau orang tua untuk 

mempelajarinya. 

   

✓ 

  

 Jumlah Skor   3 20 10 

Total = 33 
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B. Analisis Data Uji Coba 

Desain uji coba  lapangan menggunakan desain eksperimen One-

Group Pretest-Posttest Desaign. Sebelum bahan ajar baru dicobakan, 

diberikan pre-test kepada seluruh siswa kelas 2 yang merupakan subjek uji 

coba penggunaan protipe bahan ajar. Sehingga perlakukan dapat diketahui 

dengan membandingkan hasil dari sebelum dan sesudah perlakuan. 

Analisis data uji coba pada bahan ajar yang dihasilkan yaitu : 

1. Hasil perolehan data pre-test 

Keberhasilan belajar peserta didik dapat dilihat dari nilai dan hasil tes 

yang diperoleh. Apabila hasil tesnya sama dengan atau lebih besar dari 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), maka peserta didik dianggap tuntas 

dalam belajar. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus 

menetapkan KKM lebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. 

KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mempertimbangkan karakteristik 

peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. 

Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5161 

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada 

Madrasah Ibtidaiyah yang menyebutkan bahwa KKM sebagai indikator dari 

ketuntasan belajar peserta didik dirumuskan sesuai dengan kompleksitas, 

esensial intake siswa, dan saran prasarana.  
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KKM mata pelajaran Tematik kelas II berdasarkan Dokumen 

Kurikulum 2013 MI Raudlatul Ulum Glagahwero yang didalamnya memuat 

tema 2 adalah 70 (tujuh nol).  

Tabel 4.11 

Format Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Mapel/KD 

Kriteria Penetapan KKM 

Jumlah  KKM Kompleksitas Daya 

Dukung 

Intake 

Bahasa 

Indonesia 

2 2 2 6 66,7 

PKn 2 2 3 7 77,8 

Matematika 2 2 2 6 66,7 

SBdP 2 3 2 7 77,8 

PJOK 2 2 2 6 66,7 

Rata-rata KKM Tema 2( Bermain di Lingkunganku) 70 

Sumber: Data Waka Kurikulum MI Raudlatul Ulum Glagahwero Tahun Ajaran 

2019-2020 

Hasil pretest peserta didik kelas II MI Raudlatul Ulum Glagahwero 

yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok dengan 

kemampuan awal yang seimbang diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Nilai pretest Hasil Uji Coba Lapangan 

No Nama Peserta Didik  Skor  Keterangan  

1 Ahmad Faruq Gabril 
50 

Tidak tuntas 

2 
Akbar Maulana Alif 60 

Tidak tuntas 

3 Andika Pratama 
40 

Tidak tuntas 
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No Nama Peserta Didik  Skor  Keterangan  

4 
Dava Zaki Maulana 65 

Tidak tuntas 

5 Erina Sabila Bariroh 
75 

Tuntas 

6 Firmansyah 
50 

Tidak tuntas 

7 
Hasanatul Kamila 60 

Tidak tuntas 

8 Kevin Prayogo 
45 

Tidak tuntas 

9 
Kurniatus Setia Budi 65 

Tidak tuntas 

10 M. Hoirul Umam 
45 

Tidak tuntas 

11 Mohammad Sony Arisandi 
50 

Tidak tuntas 

12 Muhammad Nawawi A.I 
70 

Tuntas 

13 
Muhammad Farel 55 

Tidak tuntas 

14 Muhammad Al Huda 
65 

Tidak tuntas 

15 
Muhammad Rofiki 55 Tidak tuntas 

16 
Mohammad Zainul Nur Rohman 75 Tuntas 

17 
Novi Adelia Solehah 70 

Tuntas 

18 Nur Halimah 
70 

Tuntas 

19 
Rani Tri Wulandari 65 Tidak tuntas 

20 Riki Abdillah 
60 

Tidak tuntas 

21 Rismatul Hasanah 
50 

Tidak tuntas 

22 
Sahrul Ramadani 60 Tidak tuntas 

23 
Siti Laila 70 Tuntas 

24 Siti Wasilah 
70 

Tuntas 
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No Nama Peserta Didik  Skor  Keterangan  

25 
Septy Nurkhofiyah 85 Tuntas 

26 
S. Waridatul hasanah 60 Tidak tuntas 

27 Uswatun Hasanah 
70 

Tuntas 

28 
Yuliya 80 

Tuntas 

Sumber: Diolah dari Data Primer dengan Excel 2007, 2021 

Berdasarkan hasil pretest diketahui bahwa peserta didik 

memperoleh hasil dengan pencapaian tuntas adalah 
  

  
 x 100% = 35,71%, 

sedangkan peserta didik dengan pencapaian tidak tuntas adalah 
  

  
 x 100% 

= 64,28%.  

2. Hasil perolehan data Post-test 

Penyajian data post- test  hasil uji coba lapangan setelah siswa 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan di peroleh data pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil post-test Hasil Uji Coba Lapangan 

No Nama Peserta Didik  Skor  Keterangan  

1 
Ahmad Faruq Gabril 80 

Tuntas  

2 
Akbar Maulana Alif 60 

Tidak tuntas 

3 
Andika Pratama 70 

Tuntas  

4 
Dava Zaki Maulana 65 

Tidak tuntas 

5 
Erina Sabila Bariroh 80 

Tuntas 
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No Nama Peserta Didik  Skor  Keterangan  

6 
Firmansyah 70 

Tuntas  

7 
Hasanatul Kamila 75 

Tuntas 

8 
Kevin Prayogo 65 

Tidak tuntas 

9 
Kurniatus Setia Budi 70 

Tuntas 

10 
M. Hoirul Umam 70 

Tuntas  

11 
Mohammad Sony Arisandi 70 

Tuntas  

12 Muhammad Nawawi Al 

Ibrahimi 
80 

Tuntas  

13 
Muhammad Al Huda 65 

Tidak tuntas  

14 
Muhammad Farel 70 

Tuntas 

15 
Muhammad Rofiki 80 

Tuntas 

16 
Mohammad Zainul Nur Rohman 85 

Tuntas 

17 
Nur Halimah 70 

Tuntas 

18 
Novi Adelia Solehah 90 

Tuntas 

19 
Rani Tri Wulandari 75 

Tuntas 

20 
Riki Abdillah 70 

Tuntas 

21 
Rismatul Hasanah 65 

Tidak tuntas 

22 
Sahrul Ramadani 75 

Tuntas 

23 
Septy Nurkhofiyah 85 

Tuntas 

24 
Siti Laila 85 

Tuntas 

25 
Siti Wasilah 75 

Tuntas 

26 
S. Waridatul Hasanah 90 

Tuntas 
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No Nama Peserta Didik  Skor  Keterangan  

27 
Uswatun Hasanah 80 

Tuntas 

28 
Yuliya 90 

Tuntas 

Sumber: Diolah dari Data Primer dengan Excel 2007, 2021 

Berdasarkan hasil posttest diketahui bahwa siswa memperoleh 

hasil dengan pencapaian tuntas adalah 
  

  
 x 100% = 82,14%, sedangkan 

pencapaian tidak tuntas adalah 
 

  
 x 100% = 17,85%. 

3. Hasil perolehan data pre-test  dan post-test 

  Hasil penilaian dari pre-test dan post-test siswa setelah 

menggunakan buku ajar tematik berbasis Contextual Teaching and 

Learning digunakan untuk mengetahui kefektifan bahan ajar yang 

dikembangkan. Hasil dari pre-test  dan post-test tersebut dibandingkan, 

sehingga hasil dari perbandingan digunakan untuk menguji kefektifan 

bahan ajar. 

Perolehan nilai dari hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil pre-test dan post-test Hasil Uji Coba Lapangan 

No Nama Peserta Didik  Pre-Test  Post-Test  

1 Ahmad Faruq Gabril 50 80 

2 Akbar Maulana Alif 60 60 

3 Andika Pratama 40 70 
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No Nama Peserta Didik  Pre-Test  Post-Test  

4 Dava Zaki Maulana 65 65 

5 Erina Sabila Bariroh 75 80 

6 Firmansyah 50 70 

7 Hasanatul Kamila 60 75 

8 Kevin Prayogo 45 65 

9 Kurniatus Setia Budi 65 70 

10 M. Hoirul Umam 45 70 

11 Mohammad Sony Arisandi 50 70 

12 Muhammad Nawawi A.I 70 80 

13 Muhammad Al Huda 55 65 

14 Muhammad Farel 65 70 

15 Muhammad Rofiki 55 80 

16 Mohammad Zainul Nur Rohman 75 85 

17 Nur Halimah 70 70 

18 Novi Adelia Solehah 70 90 

19 Rani Tri Wulandari 65 75 

20 Riki Abdillah 60 70 

21 Rismatul Hasanah 50 65 

22 Sahrul Ramadani 60 75 

23 Septy Nurkhofiyah 70 85 

24 Siti Laila 70 85 

25 Siti Wasilah 85 75 

26 S. Waridatul Hasanah 60 90 

27 Uswatun Hasanah 70 80 

28 Yuliya 80 90 

Sumber: Diolah dari Data Primer dengan Excel 2007, 2021 
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Untuk memudahkan perhitungan, maka seluruh perhitungan dilakukan 

dengan bantuan komputer program excel sehingga tidak perlu melakukan 

perbandingan antar hasil penelitian dengan tabel statistik karena dari output 

dapat diketahui secara otomatis. 

Data keefektifan buku ajar tematik juga diperoleh dari data uji coba 

lapangan dari tes hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa diambil dua kali 

yaitu pada awal sebelum pembelajaran menggunakan buku ajar tematik 

berbasis kontekstual pre-test dan setelah menggunakan buku ajar post-test. 

Data tersebut dipaparkan pada tabel berikut :  

Tabel 4.15 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa  

No Subjek 

Rata-rata Hasil Belajar 

KKM 

Pre-test Post-test 

1 Siswa 61,9 75,17 70 

 

Sumber: Diolah dari Data Primer dengan Excel 2007, 2021 

Setelah melakukan uji N-Gain skor dengan bantuan Excel, output 

hasil dari penganalisan data dapat diuraikan dengan Tabel 4.17 seperti di 

bawah ini: 

Tabel 4.16 Analisis N-Gain Score  

Nama 

Siswa 
Pretest 

Post 

test 

Pos Test 

- Pre Test 

Skor ideal-pre test 

Skor Ideal = 100 

Faruq 50 80 30 50 0,6 

Akbar 60 60 0 40 0 

Andika 40 70 30 60 0,5 

Dava 65 65 0 35 0 

Erina 75 80 5 25 0,2 
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Firman 50 70 20 50 0,4 

Kamel 60 75 15 40 0,37 

Kevin 45 65 20 55 0,36 

Nia 65 70 5 35 0,14 

Hoirul 45 70 25 55 0,45 

Sony 50 70 20 50 0,4 

Zainul 70 80 10 30 0,33 

Huda 55 65 10 45 0,22 

Farel 65 70 5 35 0,14 

Baim 55 80 25 45 0,55 

Rofiqi 75 85 10 25 0,4 

Lia 70 70 0 30 0 

Halima 70 90 20 30 0,66 

Rani 65 75 10 35 0,28 

Riki 60 70 10 40 0,25 

Rsma 50 65 15 50 0,3 

Rida 60 75 15 40 0,37 

Sahrul 70 85 15 30 0,5 

Septy 70 85 15 30 0,5 

Laila 85 75 -10 15 -0,66 

Wasil 60 90 30 40 0,75 

Uswatun 70 80 10 30 0,33 

Yuliya 80 90 10 20 0,5 

   

Rata-rata 0,32 

   

min -0,67 

   

max 0,75 

 

Sumber: Diolah dari Data Primer dengan Excel 2007, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan uji N-gain Score diatas menunjukkan 

bahwa, nilai rata-rata hasil observasi N-gain Score penggunaan buku ajar 

berbasis CTL berdasarkan kategori pembagian Skor N-Gain menurut Hake, 

R.R, 1999 adalah 0,32 termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai N-gain 

score minimal -0,6 dan score maksimal 0,75. Dari analisis data di atas dapat 

disimpulkan bahwa efektifitas buku ajar berbasis CTL berada pada kategori 
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sedang untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran tematik 

tema “Bermain di Lingkunganku” di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 

Glagahwero Kecamatan Panti.  

 

C. Revisi Produk 

Berdasarkan dari analisis data menunjukkan bahwa setelah diadakan 

uji coba bahan ajar, validator mater/isi, validator bahasa, dan validator desain 

menunjukkan bahwa bahan ajar tematik berbasis CTL menarik dan efektif, 

namun ada beberapa bagian yang perlu direvisi sesuai dengan saran yang 

diberikan oleh para validator.  

1. Validasi Ahli Materi/isi 

Tabel 4.17 Revisi Buku Ajar Berdasarkan Validasi Ahli Materi 

No Point yang 

direvisi 

Sebelum Revisi 

 

Setelah Revisi 

1 Penggunaan 

gambar-gambar 

kartun dikurangi 

dan diganti 

dengan gambar/ 

benda nyata 

yang ada 

disekitar siswa. 
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2. Penggunaan 

theme font 

hendaklah 

konsisten serta 

ukuran tulisan 

yang jelas agar 

memudahkan 

siswa membaca 

dengan mudah 

  

 

 

 

 

 

Semua data dari hasil review, penilaian, maupun kritik dan saran dari 

ahli materi dijadikan landasan sebagai bahan untuk revisi. Hal ini berguna 

untuk penyempurnaan buku ajar pendamping Tematik berbasis CTL 

sebelum di uji cobakan kepada siswa kelas II. 

2. Validasi Ahli Bahasa 

Tabel 4.18 Revisi Buku Ajar Berdasarkan Validasi Ahli Bahasa 

No Point yang 

direvisi 

Sebelum Revisi 

 

Setelah Revisi 

1 Penggunaan 

huruf kapital 

dan pemakaian 

tanda baca pada 

kalimat  
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2. Beberapa 

kesalahan ketik, 

pemakaian 

tanda 

penggunaan 

titik tiga (...) 

pada kalimat 

serta 

penggunaan 

diksi pada 

kalimat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua data dari hasil review, penilaian, maupun kritik dan saran 

dari ahli bahasa dijadikan landasan sebagai bahan untuk revisi. Hal ini 

berguna untuk penyempurnaan buku ajar pendamping Tematik berbasis 

kontekstual sebelum di uji cobakan kepada siswa kelas II. 

3. Validasi Ahli Desain  

Tabel 4.19 Revisi Buku Ajar Berdasarkan Validasi Ahli Desain 

No Point yang 

direvisi 

Sebelum Revisi 

 

Setelah Revisi 

1 Sampul, 

penulisan judul 

buku yang 

sebelumnya 

hanya mengambil 

satu subtema di 

tema 2 yakni 

“Bermain di 

Lingkungan 

Rumah”, 

kemudian direvisi 

menjadi judul 

buku untuk satu 

tema yakni tema 2 
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“Bermain di 

Lingkunganku” 

 

 

 

2. Penulisan daftar 

isi serta 

penyesuaian 

nomor halaman 

sesuai dengan isi 

dalam buku ajar, 

serta penambahan 

bingkai pada 

setiap bagian 

buku ajar agar 

tampilan buku 

ajar lebih menarik 

minat baca siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Penulisan cara 

penggunaan buku 

hendaknya 

menggunakan 

kalimat yang 

lebih realistik 

dengan kondisi 

siswa sebelum 

penggunaan buku 

ajar  
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4 Setiap akhir 

pembelajaran 

ditambah kolom 

refleksi 

Sebelum revisi belum ada 

kolom refleksi respon 

siswa setelah mempelajari 

buku ajar 

 

5 Penambahan 

lembar catatan di 

bagian akhir buku 

ajar agar siswa 

dapat 

memanfaatkan 

lembar catatan 

untuk menulis 

poin-poin penting 

dalam 

mempelajari buku 

ajar 

Sebelum revisi belum ada 

lembar catatan siswa 

 

Semua data dari hasil review, penilaian, maupun kritik dan saran dari 

ahli desain dijadikan landasan sebagai bahan untuk revisi. Hal ini berguna 

untuk penyempurnaan buku ajar pendamping Tematik berbasis kontekstual 

sebelum di uji cobakan kepada siswa kelas II. 

Dari beberapa revisi tersebut, bahan ajar yang dikembangkan menjadi 

lebih sempurna dan siap digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

A. Kajian Produk yang Dikembangkan 

Produk dari hasil pengembangan bahan ajar tematik berbasis CTL yang 

digunakan dalam pembelajaran yang telah diuraikan terbagi menjadi 2 bagian 

yaitu : 

1. Hasil analisis kemenarikan bahan ajar pendamping tematik berbasis 

Contextual Teaching and Learning dapat dilihat dari penilaian tanggapan 

pendidik dan peserta didik.  Angket yang diberikan kepada pendidik 

meliputi kepala sekolah, waka kurikulum dan guru kelas II yang 

menghasilkan tingkat kemenarikan rata-rata 86,6%. Angket  uji 

kemenarikan dari peserta didik pada uji coba penggunaan didapatkan skor 

84,5%  yang berarti pada tingkat kualifikasi sangat valid dalam artian 

bahan ajar dinyatakan menarik.  

2. Hasil analisis data keefektifan buku ajar tematik diperoleh dari hasil 

belajar siswa yang diambil pada awal sebelum pembelajaran (pre-test) dan 

setelah menggunakan buku ajar (post-test). Berdasarkan hasil perhitungan 

uji N-gain Score menunjukkan bahwa, nilai rata-rata hasil observasi N-

gain Score penggunaan buku ajar berbasis CTL berdasarkan kategori 

pembagian Skor N-Gain menurut Hake, R.R, 1999 adalah 0,3172 termasuk 

dalam kategori sedang, dengan nilai N-gain score minimal -0,6 dan score 

maksimal 0,75. Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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efektifitas buku ajar berbasis CTL berada pada kategori sedang untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran tematik tema 

“Bermain di Lingkunganku” di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 

Glagahwero Kecamatan Panti.  

 

B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Produk dari pengembangan bahan ajar supaya lebih efektif dalam 

penggunaannya, baik masa sekarang atau untuk masa yang akan datang, maka 

perlu saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Saran  pemanfaatan produk 

Setelah melalui berbagai uji coba mulai dari uji validasi, uji 

kemenarikan, dan uji efektifitas, maka bahan ajar ini sudah layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran, karena itu hendaknya pendidik dapat: 

a. Memanfaatkan buku ini dalam pembelajaran. Guru serta orang tua 

siswa diharapkan dapat membimbing siswa dalam memahami materi 

dan menjelaskan materi secara runtut dan prosedural serta dapat 

mengaitkan materi dengan keadaan yang dekat dengan siswa, sehingga 

siswa tidak hanya membayangkan tetapi bisa melihat dan praktek 

langsung materi yang diajarkan. 

b. Mencatat kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam bahan ajar 

tersebut, karena dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan 

prediksi penulis saat mengembangkan bahan ajar ini. Sehingga temuan-
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temuan tersebut dapat dijadikan perbaikan dalam pengembangan-

pengembangan selanjutnya. 

c. Selalu menumbuhkan minat baca dan melalui kegiatan literasi yang 

terdapat dalam bahan ajar ini dan kegiatan literasi lainnya. 

 

2. Saran diseminasi produk 

Bahan ajar tematik berbasis CTL ini belum banyak ditemui, 

sehingga dengan adanya buku ini semoga dapat digunakan oleh madrasah-

madrasah yang lain ke depannya. Akan diadakan sosialisasi-sosialisasi 

tentang bahan ajar ini dalam berbagai kesempatan, agar pendidik-pendidik 

dari Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar baik lembaga negeri maupun 

swasta mengetahui tentang kelebihan bahan ajar ini.  

Dengan disosialisasikan bahan ajar ini, diharapkan dapat 

menambah koleksi bahan ajar, sehingga pendidik mempunyai banyak 

pilihan dalam menggunakan bahan ajar di setiap pembelajaran. Begitu 

pula dengan siswa, mereka tidak merasa bosan, karena ada beraneka bahan 

ajar yang dapat dipelajari. 

3. Saran pengembangan produk lebih lanjut 

Sesuai dengan harapan peneliti, tentu pengembangan bahan ajar ini 

tidak berhenti sampai disini. Dengan berhasilnya pengembangan bahan 

ajar ini, diharapkan: 
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a. Dapat menjadikan motivasi bagi pendidik-pendidik yang lain untuk 

dapat mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik, dari tema-

tema yang lain atau mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. 

b. Nilai-nilai pemahaman konsep konseptual hendaknya selalu 

diajarkan kepada siswa dalam pembelajaran dan secara eksplisit 

dicantumkan dalam bahan ajar. 
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uji gain

Pretest Post test pos test - pre testideal-pre test

FARUQ 1 50 65 15 50 0,3

AKBAR 2 60 75 15 40 0,375

ANDIKA 3 55 65 10 45 0,222222

DAVA 4 70 80 10 30 0,333333

ERINA 5 60 75 15 40 0,375

FIRMAN 6 50 70 20 50 0,4

KAMEL 7 60 75 15 40 0,375

KEVIN 8 45 65 20 55 0,363636

NIA 9 65 75 10 35 0,285714

HOIRUL 10 45 70 25 55 0,454545

SONY 11 40 70 30 60 0,5

ZAINUL 12 60 85 25 40 0,625

HUDA 13 55 75 20 45 0,444444

FAREL 14 65 80 15 35 0,428571

BAIM 15 60 80 20 40 0,5

ROFIQI 16 65 90 25 35 0,714286

LIA 17 60 90 30 40 0,75

HALIMA 18 70 80 10 30 0,333333

RANI 19 65 85 20 35 0,571429

RIKI 20 60 75 15 40 0,375

RSMA 21 50 70 20 50 0,4

RIDA 22 60 75 15 40 0,375

SAHRUL 23 70 85 15 30 0,5

SEPTY 24 70 85 15 30 0,5

LAILA 25 75 90 15 25 0,6

WASIL 26 60 80 20 40 0,5

USWATUN 27 70 85 15 30 0,5

YULIYA 28 70 70 0 30 0

0 100 0 0,432197



Pretest Post test pos test - pre testideal-pre test

FARUQ 1 50 80 30 50 0,6

AKBAR 2 60 60 0 40 0

ANDIKA 3 40 70 30 60 0,5

DAVA 4 65 65 0 35 0

ERINA 5 75 80 5 25 0,2

FIRMAN 6 50 70 20 50 0,4

KAMEL 7 60 75 15 40 0,375

KEVIN 8 45 65 20 55 0,363636

NIA 9 65 70 5 35 0,142857

HOIRUL 10 45 70 25 55 0,454545

SONY 11 50 70 20 50 0,4

ZAINUL 12 70 80 10 30 0,333333

HUDA 13 55 65 10 45 0,222222

FAREL 14 65 70 5 35 0,142857

BAIM 15 55 80 25 45 0,555556

ROFIQI 16 75 85 10 25 0,4

LIA 17 70 70 0 30 0

HALIMA 18 70 90 20 30 0,666667

RANI 19 65 75 10 35 0,285714

RIKI 20 60 70 10 40 0,25

RSMA 21 50 65 15 50 0,3

RIDA 22 60 75 15 40 0,375

SAHRUL 23 70 85 15 30 0,5

SEPTY 24 70 85 15 30 0,5

LAILA 25 85 75 -10 15 -0,66667

WASIL 26 60 90 30 40 0,75

USWATUN 27 70 80 10 30 0,333333

YULIYA 28 80 90 10 20 0,5

Rata-rata 0,317288

min -0,66667

max 0,75

df

t Stat



skor ideal 100

t-Test: Paired Two Sample for Means t-Test: Paired Two Sample for Means

Pretes Post test 50 65

Mean 58,7037 77,77778 Mean 60,55556 77,77778

Variance 120,3704 54,48718 Variance 77,5641 54,48718

Observations 27 27 Observations 27 27

Pearson Correlation 0,616076 Pearson Correlation0,685303

Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference0

df 26 df 26

t Stat -11,439 t Stat -13,6551

P(T<=t) one-tail 6,01E-12 P(T<=t) one-tail1,14E-13

t Critical one-tail 1,705618 t Critical one-tail1,705618

P(T<=t) two-tail 1,2E-11 P(T<=t) two-tail2,27E-13

t Critical two-tail 2,055529 t Critical two-tail2,055529



t-Test: Paired Two Sample for Means

Pretest Post test

Mean 61,25 73,92857

Variance 108,5648 137,6984

Observations 28 28

Pearson Correlation0,609625

Hypothesized Mean Difference0

df 27

t Stat -6,80519

P(T<=t) one-tail1,31E-07

t Critical one-tail1,703288

P(T<=t) two-tail2,61E-07

t Critical two-tail2,05183

t-Test: Paired Two Sample for Means

Pretest Post test

Mean 61,25 74,64286

Variance 108,5648 116,5344

Observations 28 28

Pearson Correlation0,621515

Hypothesized Mean Difference0

df 27

t Stat -7,67392

P(T<=t) one-tail1,49E-08

t Critical one-tail1,703288

P(T<=t) two-tail2,97E-08

t Critical two-tail2,05183
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SOAL POST-TEST UJI COBA LAPANGAN 

BUKU AJAR TEMATIK BERBASIS CTL 

 

 

Nama :       

No. Absen   :     

Kelas :       

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang 

dianggap benar ! 

 

1. Ketika upacara bendera, kamu harus berbaris dengan . . . 

a. tertib 

b. seenaknya 

c. asal-asalan 

2. Berikut ini yang merupakan tindakan mematuhi aturan di tempat wisata 

adalah .... 

a. Membawa pulang benda dari museum 

b. Antre saat membeli tiket 

c. Membuang sampah sembarangan 

3. Tidak merapikan kembali mainan yang telah digunakan merupakan sikap 

... aturan bermain.  

a. Mentaati 

b. Mematuhi 

c. Melanggar  

4. Berikut yang merupakan tata tertib bermain di rumah teman adalah ... 

a. Mengambil mainan tanpa izin 

Nilai : 

b. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang 

c. Membuang sampah sembarangan 

Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomer 5 sampai nomer 8 

 

 

 

 

 

 

5. Simpai memiliki bentuk . . . 

a. segi empat 

b. segitiga 

c. lingkaran 

6. Berdasarkan teks di atas, simpai terbuat dari . . . 

a. Plastik 

b. Rotan 

c. Kertas  

7. Selain  untuk bermain, simpai juga digunakan untuk  . . . 

a. Berenang 

b. Berayun 

c. Berolahraga 

8. Ratna memainkan simpai dengan cara . . . 

a. menggelindingkan simpai 

b. meniup simpai dengan kencang 

c. menggoyangkan pinggangnya 

9. Huda membeli 3 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 5 butir permen. 

Maka jumlah permen yang dimiliki Huda adalah …. 

a. 3 x 5 = 15 

Ratna dan teman-temannya sedang bermain simpai.  

Simpai mereka terbuat dari rotan. Ratna memposisikan 

Simpai di pinggangnya. Ia kemudian menggoyangkan  

Pinggangnya agar simpai berputar. Dengan bermain 

simpai, Ratna dan teman-temannya sekaligus berolahraga. 



b. 3 + 5 = 8 

c. 3 x 5 = 10 

10. 6 x 3 = …. 

Bentuk penjumlahan berulang dari perkalian di atas adalah …. 

a. 6 + 6 + 6 = 18 

b. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 

c. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 

11. Hasil dari 30 : 5 adalah . . . 

a. 4 

b. 6 

c. 35 

12. Hasil dari 80 : 5 adalah . . . 

a. 14 

b. 16 

c. 18 

13. Pembagian berikut yang benar adalah . . . 

a. 8 : 2 : 2 = 3 

b. 20 : 2 : 5 = 2 

c. 27 : 3 : 3 = 4 

14. Bunyi beraturan yang keluar ketika bernyanyi disebut …. 

a. tempo 

b. birama 

c. nada 

15. Pola bunyi yang berulang disebut . . . 

a. nada 

b. irama 

c. birama 

16. Gerak yang dilakukan untuk melakukan aktivitas/ kebutuhan sehari-

hari disebut gerak . . . 

a. tari 

b. keseharian 

c. olahraga 

17. Ketika mewarnai dengan cara gradasi gelap terang, bagian dalam 

gambar sebaiknya diberi warna yang . . . 

a. terang 

b. gelap 

c. kontras 

18.   Anak pada gambar di samping sedang melakukan gerakan . . . 

a. Memutar badan 

b. Memutar lengan 

c. Memutar kepala 

  

19. Bahan alam berikut yang bisa digunakan untuk hiasan adalah . . . 

a. botol plastik 

b. kaca 

c. kulit buah 

20.  Berikut ini yang termasuk gerak nonlokomotor adalah . . . 

a. bermain sepak bola 

b. menekuk lutut 

c. berlari 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan 



 

SOAL PRE-TEST UJI COBA LAPANGAN 

BUKU AJAR TEMATIK BERBASIS CTL 

 

 

Nama :       

No. Absen   :     

Kelas :       

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang 

dianggap benar ! 

 

1. Tidak merapikan kembali mainan yang telah digunakan merupakan sikap 

... aturan bermain.  

a. Mentaati 

b. Mematuhi 

c. Melanggar  

2. Berikut yang merupakan tata tertib bermain di rumah teman adalah ... 

a. Mengambil mainan tanpa izin 

b. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang 

c. Membuang sampah sembarangan 

3. Ketika upacara bendera, kamu harus berbaris dengan . . . 

a. tertib 

b. seenaknya 

c. asal-asalan 

4. Berikut ini yang merupakan tindakan mematuhi aturan di tempat wisata 

adalah .... 

a. Membawa pulang benda dari museum 

Nilai : 

b. Antre saat membeli tiket 

c. Membuang sampah sembarangan 

Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomer 5 sampai nomer 8 

 

 

 

 

 

 

5. Berdasarkan teks di atas, simpai terbuat dari . . . 

a. Plastik 

b. Rotan 

c. Kertas  

6. Selain  untuk bermain, simpai juga digunakan untuk  . . . 

a. Berenang 

b. Berayun 

c. Berolahraga 

7. Simpai memiliki bentuk . . . 

a. segi empat 

b. segitiga 

c. lingkaran 

8. Ratna memainkan simpai dengan cara . . . 

a. menggelindingkan simpai 

b. meniup simpai dengan kencang 

c. menggoyangkan pinggangnya 

9. 6 x 3 = …. 

Bentuk penjumlahan berulang dari perkalian di atas adalah …. 

a. 6 + 6 + 6 = 18 

Ratna dan teman-temannya sedang bermain simpai.  

Simpai mereka terbuat dari rotan. Ratna memposisikan 

Simpai di pinggangnya. Ia kemudian menggoyangkan  

Pinggangnya agar simpai berputar. Dengan bermain 

simpai, Ratna dan teman-temannya sekaligus berolahraga. 



b. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 

c. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 

10. Huda membeli 3 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 5 butir permen. 

Maka jumlah permen yang dimiliki Huda adalah …. 

a. 3 x 5 = 15 

b. 3 + 5 = 8 

c. 3 x 5 = 10 

11. Hasil dari 30 : 5 adalah . . . 

a. 4 

b. 6 

c. 35 

12. Hasil dari 80 : 5 adalah . . . 

a. 14 

b. 16 

c. 18 

13. Pembagian berikut yang benar adalah . . . 

a. 8 : 2 : 2 = 3 

b. 20 : 2 : 5 = 2 

c. 27 : 3 : 3 = 4 

14. Pola bunyi yang berulang disebut . . . 

a. nada 

b. irama 

c. birama 

15. Bunyi beraturan yang keluar ketika bernyanyi disebut …. 

a. tempo 

b. birama 

c. nada 

 

16. Gerak yang dilakukan untuk melakukan aktivitas/ kebutuhan sehari-

hari disebut gerak . . . 

a. tari 

b. keseharian 

c. olahraga 

17. Ketika mewarnai dengan cara gradasi gelap terang, bagian dalam 

gambar sebaiknya diberi warna yang . . . 

a. terang 

b. gelap 

c. kontras 

18. Bahan alam berikut yang bisa digunakan untuk hiasan adalah . . . 

a. botol plastik 

b. kaca 

c. kulit buah 

19.  Berikut ini yang termasuk gerak nonlokomotor adalah . . . 

a. bermain sepak bola 

b. menekuk lutut 

c. berlari 

20.   Anak pada gambar di samping sedang melakukan gerakan . . . 

a. Memutar badan 

b. Memutar lengan 

c. Memutar kepala 

 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan 
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