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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BUKU TEKS TEMATIK BERBASIS
BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

UNTUK SISWA KELAS IV

Oleh

Listianawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk buku teks tematik

berbasis budaya dan karakter bangsa pada subtema indahnya keragaman budaya

negeriku, serta mengetahui tingkat efektivitas buku teks tematik. Pengembangan

buku teks tematik ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Borg

& Gall yang melibatkan dua sekolah yaitu SDN 1 dan 2 Langkapura Kota

Bandar Lampung. Data dikumpulkan menggunakan observasi, tes dan angket.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini berupa produk buku teks tematik berbasis budaya dan

karakter bangsa dengan tingkat validitas berada pada kualifikasi sangat baik dan

buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa efektif digunakan untuk

meningkatkan hasil belajar.

Kata kunci: buku teks tematik, budaya, karakter bangsa.



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF THEMATIC TEXT BOOK BASED ON
NATION CULTURE AND CHARACTER

FOR 4TH GRADER STUDENTS

By

Listianawati

This research aims to develop a thematic textbook product based on nation
culture and character with the subtheme of ‘beautiful cultural diversity of my
country’, and to know the effectivity level of the thematic textbook. The
development of this thematic textbook was using Borg & Gall's research and
development model, which involve two schools, i.e. Public Elementary School 1
and 2 of Langkapura, Bandar Lampung City. Data were collected by
observations, tests and questionnaires. Data analysis techniques used were
qualitative and quantitative techniques. The result of this research is the
thematic textbook product based on nation culture and character with the
validity level categorized as ‘very good’ and the thematic textbook based on
nation culture and character was effective to improve learning outcomes.

Keyword: thematic text book, culture, nation character.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Derasnya arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara

berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang

dengan berbagai keragaman budaya, tradisi, agama, ras, dan suku bangsa

menghadapi berbagai tantangan sebagai dampak dari derasnya arus globalisasi

melalui perkembangan teknologi, internet, dan media sosial. Tantangan

tersebut diakibatkan karena masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap

menghadapi berbagai fenomena yang muncul dan tersebar melalui internet dan

media sosial. Hal tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya

pergeseran nilai-nilai budaya bangsa yang hampir menyentuh seluruh lapisan

masyarakat, tidak terkecuali pada generasi muda dan anak-anak usia sekolah,

karena bagaimanapun budaya adalah sebuah produk masyarakat yang dapat

mengalami pergeseran. Roohul Amini (dalam Sepora, 2012: 234) menyebutkan

bahwa

Culture is not natural, inborn and will-less; it is a social product.
Some factors are considerable and momentous in this transmission
such as information and knowledge in a society, social changes,
social relations and mass media. Thus, culture transmits generation
by generation, the elements are carried from one place to another
place.
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Definisi di atas menjelaskan bahwa budaya dapat mengalami pergeseran

karena adanya perubahan pengetahuan suatu masyarakat, perubahan sosial,

hubungan sosial, dan medi masa. Pergeseran budaya tersebutlah yang saat ini

sedang terjadi pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat

Indonesia yang dulu terkenal ramah, murah senyum, toleransi, dan gotong-

royong, saat ini justru menjadi masyarakat yag sangat miskin toleransi, menjadi

masyarakat yang mudah diserang dengan berbagai provokasi yang hanya

sekedar isu, termasuk didalamnya isu yang berkaitan dengan Suku, Agama,

dan Ras (SARA). Hal ini menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan

disintegrasi bangsa yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan data dari Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) pada tahun 2013

(dalam Erlinda, 2014: 13), menunjukkan bahwa 95% siswa kelas 4-6 SD di

Jakarta pernah melihat konten pornografi. Data dari End Child Prostitution,

Child Pornography & Trafficking Childreen for Sexual Purposes (ECPAT)

terjadi peningkatan 45% tindak kriminal seksual online dalam 4 tahun. Sampai

2012 tercatat ada 18.000 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

pada tahun 2014 mencatat 90% dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak di

Flores didorong akibat konten pornografi. Jika kita melihat potret pendidikan

Indonesia yang terjadi dewasa ini, bisa dikatakan tengah berada pada kondisi

yang sangat buruk. Potret pendidikan Indonesia saat ini diwarnai dengan

berbagai perilaku siswa yang bertentangan dengan etika moral dan nilai-nilai

luhur budaya bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaduan masyarakat

yang dihimpun KPAI dari Januari sampai September 2014.
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Gambar 1.1 Diagram Pengaduan Masyarakat

Data di atas hanyalah beberapa contoh kasus mengenai perilaku anak yang

terjadi di sekolah. Banyak perilaku yang tidak baik seperti berbohong,

mencontek, berkata kotor, dan perilaku buruk lainnya terjadi di berbagai

sekolah. Berdasarkan hasil sebaran angket peneliti pada 55 siswa kelas IV SD

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung tanggal 25 September 2017,

diperoleh data mengenai berbagai perilaku siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran. Nilai-nilai religius seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar

belum tertanam pada diri siswa. Hal tersebut terbukti bahwa 52% siswa jarang

bisa khusuk dalam berdoa, selain itu nilai kejujuran siswa juga masih rendah,

karena 80% siswa sering berbohong, 52% siswa sering tidak mengakui

kesalahan, dan 80% siswa sering mengejek temannya, demikian pula dengan

nilai-nilai toleransi, kemandirian, kreativitas, cinta tanah air, ataupun semangat

kebangsaan belum sepenuhnya tertanam pada diri siswa (hasil angket perilaku

siswa dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 155).



4

Kenyataan di atas merupakan tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia

saat ini, khususnya di dunia pendidikan, baik bagi guru maupun para praktisi di

dunia pendidikan, dengan demikian pendidikan memiliki peranan penting

dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapai

berbagai tantangan tanpa kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa.

Hancurnya kebudayaan suatu bangsa adalah pintu kehancuran bagi bangsa itu

sendiri. Hal ini terjadi karena pada dasarnya manusia tumbuh dan berkembang

dalam budaya. Artinya, tanpa memahami nilai-nilai budaya, seseorang tidak

akan mengenal lingkungan di mana mereka tumbuh dan berkembang, tidak

akan tahu mengenai berbagai sistem nilai dan kaidah yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat tertentu. Kondisi tersebut tentu menjadi berbahaya,

karena tanpa pemahaman yang baik mengenai sistem nilai dan kaidah,

seseorang tidak akan memiliki pertimbangan mengenai baik buruk sehingga

mereka akan mudah terpengaruh oleh budaya luar. Berdasarkan hal tersebut,

maka diperlukan suatu model pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter

bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional

agar generasi penerus bangsa ini memiliki karakter yang kuat dalam

menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pendidikan adalah proses enkulturasi, yaitu proses pewarisan budaya dan

karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya

dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan

bangsa di masa mendatang. Lebih lanjut Celen (2016: 81) menyebutkan bahwa

education is required to raise individuals in line with targeted terminal

behaviors. Artinya, pendidikan dibutuhkan sebagai sarana dalam pembentukan
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tingkahlaku seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendiknas (2014: 4)

menyatakan bahwa pendidikan budaya dan karakter bangsa memungkinkan

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses

internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam

bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih

sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Atas dasar pemikiran di atas, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan memberlakukan Kurikulum 2013 yang menekankan pada

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Khusus

untuk tingkat SD/MI, hal tersebut diwujudkan melalui pembelajaran tematik.

Pembelajaran tematik dimaksudkan untuk menyatukan pembelajaran agar tidak

terjadi inkonsistensi antar mata pelajaran, dengan demikian dalam

pembelajaran tematik, mata pelajaran Sekolah Dasar tidak berdiri sendiri,

melainkan terintegrasi dalam satu tema. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan

dari pembelajaran akan dapat tercapai lebih maksimal dengan adanya

pendekatan budaya, adat, dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator pencapaian hasil belajar bukan saja

dilihat dari aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif yang berkaitan

dengan perubahan perilaku siswa yang lebih baik dan aspek psikomotorik yang

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu. Artinya,

pengenalan dan pembentukan nilai-nilai budaya dan karakter ini sangat penting

dalam menentukan hasil belajar siswa. Selain itu, penanaman nilai-nilai budaya

dan karakter sejak dini pada siswa bermanfaat agar siswa dapat menyerap,
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memahami, dan melestarikan kemudian mengaplikasikan nilai-nilai budaya

tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka penting bagi sekolah sebagai lembaga

pendidikan untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter

bangsa dalam proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan wawancara peneliti

dengan guru kelas IV SD N 1 dan 2 Langkapura Kota Bandar Lampung,

sekolah memiliki kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa dalam proses pembelajaran di sekolah, terlebih budaya

yang ada di daerah tempat tinggal siswa. Hal tersebut disebabkan karena bahan

ajar berbasis budaya dan karakter bangsa belum tersedia di sekolah. Buku

paket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud hanya memuat budaya daerah

tertentu, dan tidak termasuk budaya daerah di mana siswa tinggal. Pengenalan

nilai-nilai budaya daerah tempat tinggal siswa selama ini hanya melalui

kegiatan ekstrakurikuler dan mata pelajaran muatan lokal. Namun, kurikulum

muatan lokal yang ada baru sebatas mengenalkan bahasa dan aksara, belum

sepenuhnya dapat merangkum unsur-unsur budaya dan nilai-nilai kearifan

lokal yang ada, (hasil angket wawancara guru dapat dilihat pada lampiran 5

halaman 156). Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan model

pengembangan buku teks yang memuat nilai-nilai budaya dan karakter bangsa

sebagai acuan bagi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa di sekolah, dengan demikian buku teks memiliki peranan

penting dalam proses pembelajaran di sekolah.
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Pentingnya buku teks dalam proses pembelajaran juga disampaikan dalam

Ministry of Education and Training (2010: 5) yang menjelaskan bahwa

…textbooks are usually the most visible component of a curriculum
and also very often the only learning resource teachers and students
use. Textbooks represent the ‘tangible’ curriculum that is closest to
students’ hearts and minds, thus the messages that textbooks deliver
have a powerful impact on learners (especially in early years) and on
the society more broadly.

Hal tersebut berarti bahwa buku teks merupakan komponen utama dari sebuah

kurikulum dan merupakan sumber belajar yang digunakan guru dan siswa.

Buku teks secara nyata mampu mewakili kurikulum untuk menyentuh hati dan

pikiran siswa, sehingga pesan yang terdapat dalam buku teks dapat berdampak

pada siswa dan kehidupan masyarakat yang lebih luas, dengan demikian dalam

hal penyusunan buku teks tidak dapat terlepas dari ketentuan kurikulum.

Kurikulum 2013 yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada penguatan

sikap yang tertuang pada Kompetensi Inti 1 (KI 1) yang berisi sikap spiritual,

dan Kompetensi Inti 2 (KI 2) sikap sosial, baru kemudian Kompetensi Inti 3

(KI 3) aspek pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 (KI 4) aspek keterampilan.

Penguatan pada aspek sikap ini tidak lain agar apa yang menjadi rumusan

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Nomor 20

tahun 2003 Pasal 3 dapat terwujud, yaitu mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

bertanggungjawab. Menjadi jelas bahwa tujuan pendidikan nasional tidak lain
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adalah untuk membentuk watak (karakter) bangsa yang bermartabat. Oleh

karena itu, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa menjadi satu muatan penting

yang harus diintegrasikan dalam setiap buku teks dan proses pembelajaran di

setiap sekolah.

Menindaklanjuti berbagai uraia di atas, peneliti berupaya mengembangkan

bahan ajar yang sudah ada dari kemendikbud untuk disesuaikan dengan budaya

daerah tempat tinggal siswa dan nilai-nilai karakter bangsa. Bahan ajar yang

akan dikembangkan adalah buku siswa pada tema “Indahnya Keragaman di

Negeriku“ dengan subtema “Indahnya Keragaman Budaya Negeriku”.

Dipilihnya subtema tersebut karena: (1) subtema tersebut sangat cocok untuk

mengenalkan keragaman budaya yang terdapat di daerah tempat tinggal siswa,

(2) pengembangan subtema tersebut diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai

budaya dan karakter bangsa pada diri siswa, sehinga siswa memiliki

kebanggaan pada budaya daerahnya dan memotivasi siswa untuk mempelajari

budaya daerah lain yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan

penelitian pengembangan sebagai alternatif memecahkan berbagai masalah

yang telah diuraikan melalui penelitian pengembangan dengan judul

“Pengembangan Buku Teks Tematik Berbasis Budaya dan Karakter Bangsa

untuk Siswa Kelas IV”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang berhasil

teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa

2. Berbagai perilaku siswa yang tidak mencerminkan karakter yang baik

3. Belum tersedianya buku teks yang memperkenalkan tentang budaya

tempat tinggal siswa dan nilai-nilai karakter bangsa.

4. Guru kesulitan dalam membuat bahan ajar berbasis budaya dan karakter

bangsa yang sesuai dengan tempat tinggal siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tidak semua masalah dapat dikaji dalam

penelitian ini. Penulis membatasi masalah tersebut dan akan fokus pada

pengembangan buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa untuk

siswa kelas IV.

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan fokus permasalahan yang akan dikaji, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.Bagaimanakah pengembangan buku teks tematik berbasis budaya dan

karakter bangsa untuk siswa kelas IV?

2.Bagaimanakah efektivitas buku teks tematik berbasis budaya dan karakter

bangsa untuk siswa kelas IV?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1.Menghasilkan buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa pada

subtema indahnya keragaman budaya negeriku untuk siswa kelas IV.

2.Mengetahui efektivitas buku teks tematik berbasis budaya dan karakter

bangsa pada subtema indahnya keragaman budaya negeriku untuk siswa

kelas IV.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang telah diuraikan sebelumnya dan

dimaksudkan agar memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara

praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian pengembangan

buku ajar ataupun buku penunjang khususnya dalam pembelajaran berbasis

budaya dan karakter bangsa.

2. Manfaat Praktis

1) Siswa

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa dapat digunakan

siswa sebagai sumber belajar tentang budaya daerah tempat tingalnya.

2) Guru

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa dapat digunakan

sebagai bahan ajar bagi guru sekaligus upaya untuk menindaklanjuti
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pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa yang telah

diamanahkan oleh pemerintah.

3) Kepala Sekolah

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa dapat digunakan

sebagai acuan dalam menetapkan program sekolah yang berkaitan

dengan penguatan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah

sesuai dengan program pemerintah.

4) Peneliti

Hasil penelitian berupa buku teks tematik berbasis budaya dan karakter

bangsa dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian

pengembangan pada tema atau permasalahan yang lain.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup diperlukan untuk mengarahkan penelitian agar dapat mencapai

tujuan yang tepat dan menghindari terjadinya uraian yang menyimpang dari

pokok permasalahan yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Desain penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan

model dan desain pegembangan Borg and Gall.

2. Objek penelitian adalah pengembangan buku teks tematik berbasis budaya

dan karakter bangsa pada subtema indahnya keragaman budaya negeriku

untuk siswa kelas IV.

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas IVA SD N 1 dan 2 Langkapura

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.
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4. Tempat penelitian adalah di SD N 1 dan 2 Langkapura Kecamatan

Langkapura Kota Bandar Lampung.

5. Waktu penelitian adalah semester genap pada Bulan Februari 2018.

6. Materi yang diteliti pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku,

subtema indahnya keragaman budaya negeriku.

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah

buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa pada subtema indahnya

keragaman budaya negeriku, dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Buku teks yang dihasilkan adalah buku teks tematik berbasis budaya dan

karakter bangsa pada subtema indahnya keragaman budaya negeriku untuk

siswa kelas IV.

2. Buku teks diperuntukkan bagi siswa yang disusun berdasarkan Standar Isi

Kurikulum 2013.

3. Daya Tarik: (1) Bagian sampul depan (cover) menggunakan warna dan

gambar (ilustrasi) serta bentuk dan ukuran huruf yang serasi, (2) bagian isi

buku teks menggunakan gambar-gambar konkret, pencetakan huruf yang

tebal, dan pemilihan warna yang menarik, (3) kegiatan belajar, latihan, dan

tugas dibuat semenarik mungkin agar memotivasi siswa dalam

menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.

4. Bentuk huruf: (1) menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah

dibaca oleh siswa dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jenis huruf

yang digunakan dalam buku teks ini adalah comic sans, karena sasaran



13

buku teks ini adalah siswa kelas IV, (2) menggunakan perbandingan huruf

yang berbeda antara judul dan isi naskah.

5. Bidang cetak buku teks menggunakan kertas A4 80 gram dengan sistem

penomoran comic sans.

6. Bahasa yang digunakan dalam buku teks ini disesuaikan dengan

karakteristik dan perkembangan siswa, baik secara intelektual, sosial,

maupun emosional. Berdasarkan hal tersebut, bahasa yang digunakan

dalam buku teks ini memperhatikan rambu-rambu seperti, (1) diksi yang

sederhana, (2) tidak menggunakan kata-kata asing, (3) tidak menggunakan

kata-kata berkonotasi negatif, (4) menggunakan kata-kata yang

komunikatif.

7. Dari segi penyajian, buku teks tersebut terdiri dari 3 bagian sebagai berikut.

a) Pendahuluan, meliputi kata pengantar, deskripsi buku teks, dan

alokasi waktu.

b) Kegiatan belajar, berisi uraian singkat dan pokok-pokok materi

berbasis budaya dan karakter bangsa.

c) Penutup, tes formatif untuk menguji kompetensi siswa, daftar pustaka,

glosarium, dan daftar indeks.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Budaya

a) Budaya dan Kebudayaan

Berbicara mengenai pembelajaran berbasis budaya dan karakter bangsa,

tidak akan pernah terlepas dari pengertian tentang budaya. Dalam KBBI,

budaya berarti pikiran atau akal budi. Sedangkan kebudayaan,

kebudayaan berasal dari (bahasa Sansekerta buddayah yang merupakan

bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti budi atau akal. Adapun istilah

culture yang berasal dari bahasa latin “colere” diartikan sama sebagai

kebudayaan, yaitu segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah

dan mengubah alam.

Ada banyak definisi tentang kebudayaan yang juga dikenal dengan

istilah culture. Sapir (dalam Sepora, 2012: 232) menyatakan bahwa

culture is a system of behaviours and modes that depend on

unconsciousness. Artinya, kebudayaan adalah sistem tingkah laku

yang dipercayai sebagai bentuk ketidaksadaran. Rocher (dalam

Sepora, 2012: 32), dalam pandangan antropologi menyatakan bahwa

Culture is a connection of ideas and feelings accepted by the majority
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of people in a society, artinya bahwa kebudayaan adalah hubungan

antara ide dan perasaan yang diterima oleh mayoritas orang dalam suatu

masyarakat.

The National Center for Cultural Competence (dalam Khosravi, 2014:

1211) mendefinisikan bahwa

culture as an integrated pattern of human behavior that
includes thoughts, communications, languages, practices, beliefs,
values, customs, courtesies, rituals, manners of interacting and
roles, relationships and expected behaviors of a racial, ethnic,
religious or social group; and the ability to transmit the above to
succeeding generations.

Definisi di atas menyatakan bahwa budaya merupakan kesatuan pola

tingkah laku manusia yang didalamnya terdapat gagasan, sistem

komunikasi, bahasa, kebiasaan, sistem kepercayaan, nilai, pakain,

kesopanan, upacara keagamaan, tata cara bertingkahlaku,

berhubungan, dan bersikap yang terdiri dari berbagai ras, etnis, agama,

ataupun komunitas sosial; dan kemampuan untuk mewariskannya pada

generasi penerus.

Lebih lanjut Henslin (2006: 38) menyebutkan bahwa kebudayaan

meliputi bahasa, kepercayaan, nilai, norma, perilaku, dan bahkan objek

material yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Semua unsur tersebut merupakan indikasi dari kebudayaan. Sedangkan

E.B. Tylor (dalam Suprayekti, 2008: 4.5) mendefinisikan bahwa

kebudayaan (culture) merupakan a complex whole which includes

knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other capabilities

and habits acquired by man as a member of society. Artinya,
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kebudayaan merupakan kompleks yang mencangkup pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan

oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

UNESCO (dalam Marzali, 2014: 261) mendefinisikan kebudayaan

sebagai culture may now be said to be the whole complex of distinctive

spiritual, material, intellectual, and emotional features that characterize

a society or social group. Definisi tersebut mengatakan bahwa substansi

dari kebudayaan adalah mencangkup unsur-unsur spiritual, material,

intelektual, dan emosional. Unsur-unsur tersebut membentuk kesatuan

kompleks yang memberi ciri-ciri yang khas kepada sebuah masyarakat

atau sebuah kelompok sosial. Sementara menurut Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1,

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa,

karsa, dan hasil karya masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

budaya adalah segala sesuatu yang ada di dalam akal budi atau pikiran

manusia. Sedangkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan

oleh akal budi atau pikiran manusia yang terwujud dalam sistem

tingkah laku dan hasil karya yang menjadi ciri khas suatu kelompok

masyarakat.
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b) Unsur Kebudayaan

Roohul-Amini (dalam Sepora, 2012: 234) menyatakan bahwa elements

of culture is language, rituals, clothes, science, beliefs and values

connect people together. Artinya, yang termasuk unsur kebudayaan

adalah bahasa, ritual adat, pakaian, pengetahuan, sistem kepercayaan,

dan nilai-nilai kehidupan bersama.

Herskovit (dalam Hatimah, 2008: 2.16), unsur pokok kebudayaan yaitu

alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Lebih

lanjut menurut Kluckhohn (dalam Hatimah 2008: 2.16) menyebutkan

baha unsur-unsur kebudayaan yang ada di dunia secara universal terdiri

atas: (1) peralatan dan perlengkapan hidup manusia, (2) mata

pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, (3) sistem

kemasyarakatan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem pengetahuan, dan

(7) religi.

Lebih lengkap lagi menurut Koentjaraningrat (dalam Ahmadi, 1997),

unsur kebudayaan meliputi: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2)

sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4)

bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) sistem

teknologi dan peralatan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Pemajuan Kebudayaan pasal 5 menyebutkan bahwa unsur-unsur

kebudayaan meliputi: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat,

(4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni,

(8) bahasa, (9) permainan rakyat, dan (10) olahraga tradisional.
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Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur budaya yang dikembangkan

dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan kesenian,

yaitu seni tari dan seni musik. Selanjutnya adalah unsur yang berkaitan

dengan peralatan dan perlengkapan hidup yang didalamnya terdapat

pakaian dan rumah adat.

2. Tinjauan tentang Karakter

a) Pengertian Karakter

Menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Istilah ‘karakter’

dikemukakan oleh Lickona sejak tahun 1900an dengan memakai konsep

karakter baik (good character). Menurut Lickona (dalam Dalmeri, 2014:

271), Character so conceived has three interrelated parts: moral

knowing, moral feeling, and moral behavior. Menurutnya, karakter baik

(good character) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu

menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-

benar melakukan kebaikan. Secara substantif terdapat tiga unjuk

perilaku yang satu sama lain saling berkaitan yaitu konsep moral (moral

knonwing), sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral

behavior).

Lebih lanjut Lickona menjelaskan bahwa karakter yang baik atau good

character terdiri atas proses psikologis knowing the good, desiring the

good, and doing the good—habit of the mind, habit of the heart, and
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habit of action. Ketiga substansi dan proses psikologis tersebut bermuara

pada kehidupan moral dan kematangan moral individu. Dengan kata lain,

karakter dapat dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti

tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berprilaku baik, yang secara

koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga, dan

olah rasa dan karsa. Hal tersebut ditegaskan oleh Kemdiknas (2010:10)

yang menyatakan bahwa konfigurasi karakter dalam konteks totalitas

proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokan dalam:

Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual

development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic

development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity

development).

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1967: 484-489), yang dimaksud

pengajaran budi pekerti atau pendidikan karakter adalah upaya untuk

membantu perkembangan jiwa yang sifatnya umum. Menganjurkan atau

kalau perlu menyuruh anak untuk: duduk yang baik, jangan berteriak-

teriak agar tidak mengganggu anak lain, bersih badan dan pakaiannya,

hormat terhadap ibu-bapak dan orang lain, menolong teman yang perlu

ditolong, demikian seterusnya.

Berkowitz & Bier (dalam Shapiro, 2015: 3), Character is the composite

of psychological characteristics that impact the child’s capacity and

tendency to be … socially and personally responsible, ethical, and self-

managed. Artinya, karakter adalah gabungan dari karakter psikologi
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yang berpengaruh pada kapasitas anak dan kecenderungan untuk

menjadi masyarakat dan pribadi yang bertanggungjawab, beradab, dan

mampu mengatur dirinya sendiri. Lebih lanjut Association for

Supervision and Curriculum Development, n.d., menyatakan bahwa

character education is any deliberate approach to teach children about

basic human values, including honesty, kindness, generosity, courage,

freedom, equity, and respect with the goal of raising, children to become

morally responsible, self-disciplined citizens.

Menurut Zubaedi (dalam Tri Widyahening, 2016: 177), Character is

distinctive traits, distinctive quality, and moral strength, the pattern of

behavior found in an individual or group. Sedangkan Elkind and Sweet

menyatakan bahwa character education is the deliberate effort to help

people understand, care about, and act upon core ethical value.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa

pendidikan karakter adalah pendidikan tentang nilai dan moral yang

ditanamkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki

kepribadian yang baik yang dapat menjadi bekal baginya dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b) Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Daniel Goleman (dalam Tri Widyahening, 2016: 177), menyatakan

bahwa education of character is value education which consists of 9

basic values, they are 1) responsibility; 2) respect; 3) fairness; 4)

courage; 5) honesty; 6) citizenship; 7) self-discipline; 8) caring; and
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9) perseverance. Artinya, pendidikan karakter adalah Pendidikan nilai

yang terdiri dari Sembilan nilai dasar, yaitu: 1) tanggungjawab, 2) rasa

hormat, 3) keadilan, 4) keberanian, 5) kejujuran, 6) kewarganegaraan, 7)

disiplin diri, 8) kepedulian, dan 9) ketekunan.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian

Pendidikan ada delapan belas karakter. Nilai-nilai tersebut bersumber

dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun

delapan belas nilai tersebut yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung

jawab (Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, 2009: 9-10).

Sementara itu, dalam konsep dan pedoman Penguatan Pendidikan

Karakter (PPK) oleh Kementrian Pendidikan Nasional, ada lima nilai

utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang

perlu   dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama

karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Religius

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran

agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama,

menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama

dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama
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lain. Subnilai   religius antara lain cinta   damai, toleransi, menghargai

perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri,

kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan

kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak,

mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

2) Nasionalis

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis

antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya

bangsa rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air,

menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman

budaya, suku, dan agama.

3) Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu

untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri

antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh, tahan banting, daya juang,

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang

hayat.
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4) Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai

semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi

bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai

gotong royong antara lain menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen

atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong- menolong,

solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap

kerelawanan.

5) Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan,

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan

moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung

jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial,

melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan

kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada

kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan,

tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu

(terutama penyandang disabilitas).

Merujuk berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai

karakter yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran di sekolah

adalah nilai yang berkaitan dengan sikap religius, nasionalis, mandiri,
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gotong-royong, dan integritas. Pengembangan nilai-nilai tersebut dapat

diintegrasikan dalam setiap pembelajaran.

3. Tinjauan tentang Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

a) Pengertian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Berbicara mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa, tidak akan

pernah terlepas dari pengertian pendidikan, budaya, dan karakter.

Menurut Hamid (2010: 4), pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter

bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan

karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan   nilai-nilai   tersebut

dalam kehidupan   dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan

warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Merujuk pada pedoman pengembangan pendidikan budaya dan karakter

bangsa oleh Kemendiknas (2010: 7) pendidikan budaya dan karakter

bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari

pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan

nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan budaya dan karakter bangsa

dalam penelitian ini adalah pengembangan nilai-nilai karakter dan budaya

bangsa yang bersumber pada Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya

bangsa.
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b) Landasan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Landasan hukum sistem pendidikan di Indonesia adalah Pembukaan UUD

1945, yang memuat Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang

mewujudkan cita-cita hukum dan merupakan dasar serta sumber hukum.

Berkaitan dengan pentingnya mengembangkan kebudayaan nasional,

pokok-pokok pikiran tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945,

terutama dalam Pasal 31, 32 dan 36, yang menyatakan bahwa pemerintah

memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan bahasa negara

adalah Bahasa Indonesia.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan pasal 2 menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan

dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka. Selain itu, Undang-Undang No

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi dasar

dalam penelitian pengembangan ini. Hal ini disebabkan karena

didalamnya memuat unsur-unsur sistem pendidikan nasional Indonesia,

terutama dalam Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa pendidikan

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pentingnya pengembangan pembelajaran berbasis budaya juga didasarkan

pada teori belajar konstruktivisme yang merupakan hasil pemikiran

Vygotsky (Social and Emancipator Constructivism). Vygotsky (dalam
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Suprayekti, 2009: 4.18) menyimpulkan bahwa siswa mengkonstruksikan

pengetahuan atau menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan

beriteraksi dalam suatu konteks sosial.

Lebih lanjut Piaget (Piagetian Psychological Constructivism) (dalam

Suprayekti, 2009: 4.18), menyatakan bahwa setiap individu menciptakan

makna dan pengertian baru, berdasarkan interaksi antara apa yang telah

dimiliki, diketahui, dan dipercayai, dengan fenomena, ide atau informasi

baru yang dipelajari. Menurutnya, siswa membawa pengertian dan

pengetahuan awal yang sudah dimilikinya ke dalam setiap proses belajar,

yang harus ditambahkan, dimodifikasi, diperbarui, direvisi, dan diubah

oleh informasi baru yang dijumpai dalam proses belajar. Dalam teorinya,

Vygotsky menyatakan bahwa proses belajar tidak dapat dipisahkan dari

aksi (aktivitas) dan interaksi karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring

secara dialogis. Artinya, belajar adalah proses penciptaan makna yang

merupakan hasil pemikiran individu melalui interaksi dalam konteks

sosial. Vygotsky percaya bahwa perwujudan dari beragam kenyataan

dapat digunakan untuk beragam tujuan dalam konteks yang berbeda-beda.

Pengetahuan tidak terpisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu

dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas

budaya, di mana pengetahuan didiseminasikan dan diterapkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, menjadi jelas bahwa penciptaan makna

terjadi melalui aktivitas dan interaksi sosial. Namun hal tersebut juga

tetap tergantung pada tingkat kematangan dan perkembangan otak siswa

(brain growth and maturation).
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Menurut Vygotsky (dalam Suprayekti, 2009: 4.19) interaksi sosial

merupakan kunci keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Teori ini

menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, terjadi proses pembimbingan

dan negosiasi makna (scaffolding) oleh siswa lain, guru atau tokoh

(knowledgeable or more experienced others) dalam suatu wilayah

pengembangan siswa (zone of proximal development). Interaksi sosial

tersebut pada akhirnya bukan saja menjadikan siswa lebih mandiri,

melainkan juga terjadi transformasi pengetahuan siswa di mana

pengetahuan yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang dinamis,

diciptakan, dikaji dan dianalisis, diinternalisasikan serta

ditransformasikan bersama oleh siswa dan guru, bukan sekedar

disampaikan (transferred or transmitted) oleh guru. Budaya, menurut

Vygotsky, … influences the development of cognitive forms during the

transformation of knowledge by providing regulative information that

falls within the zone of proximal development.

Penciptaan makna dapat terjadi pada dua jenjang, yaitu pemahaman

mendalam (inert understanding) dan pemahaman terpadu (integrated

understanding). Pemahaman mendalam merupakan hasil belajar siswa

berdasarkan informasi yang diterimanya melalui proses belajar, dan

disimpan di dalam ingatannya. Sementara itu, pemahaman terpadu

merupakan penciptaan makna yang menunjukkan kemampuan siswa

untuk menciptakan hubungan bermakna antara beragam ide dan konsep

dalam bidang ilmu, dan antara pengalaman dan konteks pribadi dengan
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konsep dan prinsip ilmiah dalam bidang ilmu. Pemahaman terpadu

membuat siswa mampu untuk bertindak secara mandiri berdasarkan

prinsip-prinsip ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapinya dalam konteks komunitas budaya, dan mendorong siswa

untuk kreatif terus mencari dan menemukan gagasan berdasarkan konsep

dan prinsip ilmiah.

Berdasarkan kerangka pemikiran konstruktivisme, dalam proses

pembelajaran, guru dituntut mampu menciptakan interaksi sosial yang

memungkinkan adanya partisipasi aktif antara guru dan siswa dalam

proses berpikir, mencari, menemukan, dan menciptakan makna

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki guru maupun

siswa dalam suatu komunitas budaya sehingga menghasilkan pemahaman

yang terpadu. Dalam proses interaksi sosial tersebut diasumsikan dapat

menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara guru dan

siswa, bahwa setiap individu dapat belajar, menciptakan makna, dan

berkreasi, setiap individu memiliki pengalaman dan pengetahuan awal

yang berbeda-beda berdasarkan konteks komunitas budayanya masing-

masing. Brooks & Brooks (dalam Suprayekti, 2009: 4.20) menyatakan

bahwa pembelajaran konstruktivisme bercirikan:

1. tidak terpaku pada proses mempelajari materi sebagaimana tercantum

dalam kurikulum, tetapi memungkinkan proses pembelajaran berfokus

pada ide atau gagasan yang bersifat umum/makro (big

concept/idea/picture) berdasarkan konteks kehidupan siswa;
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2. proses belajar merupakan milik siswa sehingga siswa sangat diberi

keleluasaan untuk menuruti minat dan rasa ingin tahunya, untuk

membuat keterkaitan antarkonsep/ide, untuk mereformulasikan ide

dan gagasan, serta untuk mencapai suatu kesimpulan yang unik, dan

3. mempercayai adanya beragam perspektif yang berbeda-beda, dan

kebenaran merupakan suatu hasil interpretasi makna (meaning

making).

Brooks & Brooks (dalam Suprayekti, 2009: 4.20) percaya bahwa dengan

guru mengintegrasikan ketiga hal tersebut dalam pembelajaran berbasis

budaya maka guru mampu menciptakan pembelajaran berbasis budaya

yang konstruktivis, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menciptakan makna dan mencapai pemahaman terpadu atas informasi

keilmuan yang diperolehnya, serta penerapan informasi keilmuan

tersebut untuk konteks permasalahan dalam komunitas budayanya.

c) Nilai-nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Berdasarkan pedoman pengembangan pendidikan budaya dan karakter

bangsa oleh Kemendiknas (2010: 7), nilai-nilai yang dikembangkan

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-

sumber berikut ini.

1. Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu

didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis,

kehidupan kenegaraanpun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari
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agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan

budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan

kaidah yang berasal dari agama.

2. Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut

Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan

dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD

1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi

nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi,

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter

bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara

yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan,

kemauan, dan menerapkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupannya

sebagai warga negara.

3. Budaya, sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia

yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai

budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan

dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam

komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang

demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan

budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter

bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional, sebagai rumusan kualitas yang harus

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai
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satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki

warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional

adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan

pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Sementara itu, dalam konsep dan pedoman Penguatan Pendidikan

Karakter (PPK) oleh Kementrian Pendidikan Nasional, ada lima nilai

utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang

perlu   dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama

karakter bangsa yang dimaksud meliputi: (1) religius, (2) mandiri, (3)

gotong-royong, (4) nasionalis, dan (5) integritas.

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai budaya dan karakter bangsa

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah nilai yang berkaitan

dengan sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas.

Dipilihnya nilai-nilai tersebut karena nilai-nilai tersebut merupakan

cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.

d) Implementasi Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan usaha

bersama sekolah. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan

pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh kepala sekolah,

guru, tenaga kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu

komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum. Dengan



32

demikian, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa akan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari budaya sekolah.

Berdasarkan pedoman pengembangan pendidikan budaya dan karakter

bangsa oleh Kemendiknas (2010: 15), implementasi pendidikan budaya

dan karakter bangsa diwujudkan melalui hal-hal berikut ini.

1. Program Pengembangan Diri

Dalam program pengembngan diri, perencanaan dan pelaksanaan

pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui

pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah yaitu (1)

kegiatan rutin di sekolah, (2) kegiatan spontan, (3) keteladanan, dan

(4) pengkondisian.

2. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran

Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa diintegrasikan

dalam setiap Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar. Nilai-nilai

tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP.  Dengan demikian,

guru harus mampu mengkaji Standar Komptensi (SK) dan

Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI) untuk menentukan

apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu

sudah tercakup di dalamnya.

3. Budaya Sekolah

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual,

harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan

ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun

interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Pengembangan nilai-nilai
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dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah

mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru,

konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta

didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi pengembangan pendidikan

budaya dan karakter bangsa yang akan dikembangkan dalam penelitian

ini adalah melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran. Terkait dengan

pelaksanaan Kurikulum 2013, maka mata pelajaran tersebut terintegrasi

dalam bentuk tema.

4. Tinjauan tentang Buku Teks

a) Pengertian Buku Teks

Menurut KBBI, buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau

kosong. Sedangkan teks adalah bahan tertulis untuk dasar memberikan

pelajaran. Secara etimologi, buku teks merupakan bahasa serapan dari

Bahasa Inggris yakni textbook. Ada beberapa definisi tentang buku teks

(textbook),

a textbook is a book containing facts about a particular subject
that is used by people studying that subject. A textbook is a book
about a particular subject that is used in the study of that subject
especially in a school. A textbook or coursebook (UK English) is a
manual of instruction in any branch of study. A textbook is a book
used by students as a standard work for a particular branch of
study. A textbook is a book which was compiled according to the
curriculum in schools (Nguyen, 2015: 99)

Definisi tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, bahwa buku teks

adalah sebuah buku yang terdiri dari berbagai fakta mengenai subjek

tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.
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Menurut Stray (dalam Nguyen, 2015: 99) a textbook is a kind of book

designed to provide a pedagogical and legal version for a field of

knowledge. Lebih lanjut, UNESCO (2005) mendefinisikan textbook is the

core learning medium composed of text and or images designed to bring

about a specific set of educational outcomes; traditionally a printed and

bound book including illustrations and instructions for facilitating

sequences of learning activities. Arti buku teks dalam definisi tersebut

adalah media pembelajaran inti yang terdiri dari teks atau gambar yang

dirancang secara khusus untuk mencapai hasil pendidikan; secara

tradisional sebuah buku dicetak dan di dalamnya terdapat ilustrasi dan

petunjuk untuk memfasilitasi serangkaian kegiatan belajar.

Menurut Prastowo (2011: 168), buku teks pelajaran adalah buku yang

berisi ilmu pengetahuan, yang diturunkan dari kompetensi dasar yang

tertuang dalam kurikulum, di mana buku tersebut digunakan oleh peserta

didik untuk belajar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan

oleh satuan pendidikan, buku teks pelajaran merupakan perangkat

operasional utama atas pelaksanaan kurikulum.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa buku teks

pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan tertulis yang

berisi materi tertentu yang diturunkan dari kompetensi dasar yang terdapat

dalam kurikulum untuk digunakan siswa dalam pembelajaran di sekolah.
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Dengan demikian, pemilihan materi tidak bisa terlepas dari tema-tema

yang terdapat pada kurikulum.

b) Peran Buku Teks

Buku teks memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Hal

ini dikarenakan bahwa dalam setiap proses pembelajaran, baik siswa

maupun guru membutuhkan acuan mengenai berbagai hal yang harus

dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang menjadi tuntutan

kurikulum dapat tercapai dengan baik.

Pentingnya buku teks dalam proses pembelajaran juga disampaikan dalam

Ministry of Education and Training (2010: 5) yang menjelaskan bahwa

textbooks are usually the most visible component of a curriculum
and also very often the only learning resource teachers and
students use. Textbooks represent the ‘tangible’ curriculum that is
closest to students’ hearts and minds, thus the messages that
textbooks deliver have a powerful impact on learners (especially in
early years) and on the society more broadly.

Hal tersebut berarti bahwa buku teks merupakan komponen utama dari

sebuah kurikulum dan merupakan sumber belajar yang digunakan guru

dan siswa. Buku teks secara nyata mampu mewakili kurikulum untuk

menyentuh hati dan pikiran siswa, sehingga pesan yang terdapat dalam

buku teks dapat berdampak pada siswa dan kehidupan masyarakat yang

lebih luas.

Lebih lanjut dalam Education Monitoring Report (2016: 2) dijelaskan

bahwa
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teachers need textbooks to help guide what they do in the
classroom, just as children need textbooks that support their
learning experiences. The provision of books for the early
grades should be the highest priority; this is when well
designed teaching materials have a large impact on
learning. Students in the early grades need a wide variety of
books for reading instruction and practice.

Definisis di atas menjelaskan bahwa guru membutuhkan buku teks sebagai

petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan di dalam kelas, sedangkan

bagi siswa buku teks dibutuhkan untuk mendukung siswa memperoleh

pengalaman belajarnya. Karena memiliki pengaruh yang besar dalam

proses pembelajaran, buku teks menjadi prioritas utama untuk

dikembangkan. Merujuk pada teori aktivitas Vygotsky (dalam Nguyen,

2015: 99) dijelaskan bahwa:

the roles of textbooks in the process of teaching and learning in
schools according to the following three models (subject of the
activity, tool for the activity and object of the activity):
Model 1: Student (Subject) - Textbook (Tool) - Knowledge (Object),
Students can use the textbook as a means to learn knowledge.
The purpose of activity of the students is to understand the
concepts and rules presented in the book. In this case, textbooks
should indicate the objectives of    each chapter, each lesson
(learning outcomes); and the textbook should involve system of
examples and figures illustrating the concepts and provide also the
exercises for testing and evaluating. Model 2: Student (Subject)-
Teacher (Tool) - Textbook (Object). In this model, the teacher
plays a supporting role (intermediate role). Students’ task is to
implement the learning activities mentioned in textbooks, whereby
they acquire knowledge. In this case, the textbooks should set out
the highly pedagogical activities which help students achieve
learning objectives. Model 3: Teacher (Subject) – Textbook (Tool)
– Teaching strategy (Object). In the model 3, the teacher uses the
textbook as a teaching tool, the object of the teacher's activity is to
find out pedagogical strategies (teaching strategies) to help his
students achieve the learning objectives.

Teori tersebut menjelaskan bahwa pada model pertama buku teks

berfungsi sebagai subjek (alat) pembelajaran bagi siswa, model yang
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kedua buku teks berfungsi sebagai objek pembelajaran bagi siswa, dan

model yang ketiga buku teks berfungsi sebagai alat bagi guru dalam

menemukan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa buku teks memiliki

peranan dalam pencapaian tuntutan kurikulum, menentukan strategi bagi

guru untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, dan sikap kepada peserta

didik, serta memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Dengan

demikian, dalam hal penyusunan buku teks tidak dapat terlepas dari

ketentuan kurikulum.

c) Kaidah Penyusunan Buku Teks

Surahman (dalam Prastowo, 2011: 174) mencatat ada empat kaidah umum

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku teks pelajaran. Pertama,

buku tidak boleh mengganggu ketentraman sosial. Kedua, buku tidak

boleh mengandung unsur SARA. Ketiga, buku tidak boleh menjadi bahan

pro-kontra antara beberapa etnis, golongan, ras, suku bangsa, budaya,

ataupun agama. Keempat, buku harus bisa dipertanggungjawabkan

kebenarannya.

Selain memperhatikan kaidah umum penyusunan buku teks, hal lain yang

harus diperhatikan adalah komponen atau struktur buku teks. Menurut

Prastowo (2011: 172), buku teks pelajaran terdiri atas lima komponen,

yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung,

latihan, serta penilaian.
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d) Strategi Pengembangan Buku Teks

Strategi pengembangan buku teks pelajaran merupakaan langkah-langkah

atau alur yang harus dilakukan dalam mengembangkan buku teks.

Langkah-langkah atau alur pengembangan buku teks menurut

Kemendikbud (2013: 11) adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Alur Pengembangan Penyusunan Buku kurikulum 2013

Berdasarkan gambar di atas, maka langkah-langkah pengembangan buku

teks sesuai Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

1) Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar

dan Menengah, Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,

dan keterampilan. Artinya, Setiap lulusan satuan pendidikan dasar

Standar
Kompetensi

Lulusan

Kompetensi
Inti

Kompetensi
Dasar

Materi Proses

Penilaian
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dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap,

pengetahuan, dan keterampilan.

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A

DIMENSI

Sikap Pengetahuan Keterampilan

Memiliki perilaku
yang
mencerminkan
sikap beriman dan
bertakwa kepada
Tuhan YME,
berkarakter, jujur,
dan peduli,
bertanggungjawab,
pembelajar sejati
sepanjang hayat,
dan sehat jasmani
dan rohani
sesuai dengan
perkembangan anak
di lingkungan
keluarga, sekolah,
masyarakat dan
lingkungan alam
sekitar, bangsa, dan
negara.

Memiliki
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural, dan
metakognitif pada
tingkat dasar
berkenaan dengan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
dan
budaya. Mampu
mengaitkan
pengetahuan di atas
dalam konteks diri
sendiri, keluarga,
sekolah,
masyarakat dan
lingkungan alam
sekitar, bangsa, dan
negara.

Memiliki
keterampilan
berpikir dan
bertindak
kreatif,
produktif,
kritis, mandiri,
kolaboratif, dan
Komunikatif
melalui pendekatan
ilmiah sesuai
dengan tahap
perkembangan
anak yang relevan
dengan tugas yang
diberikan

(Sumber: Permendikbud No. 20 Tahun 2016)

2) Kompetensi Inti (KI)

Berdasarkan Permendikbud No. 24 Tahun 2016 Kompetensi Inti

SD/MI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik

SD/MI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti dirancang untuk

setiap kelas/usia tertentu. Melalui Kompetensi Inti, sinkronisasi

horizontal berbagai Kompetensi Dasar antar mata pelajaran pada kelas
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yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai

Kompetensi Dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang

berbeda dapat dijaga pula. Rumusan Kompetensi Inti menggunakan

notasi sebagai berikut.

a) Kompetensi Inti 1 (KI 1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;

b) Kompetensi Inti 2 (KI 2) untuk kompetensi inti sikap sosial;

c) Kompetensi Inti 3 (KI 3) untuk kompetensi inti pengetahuan;

d) Kompetensi Inti 4 (KI 4) untuk kompetensi inti keterampilan.

3) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 SD/MI dirumuskan

untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan

peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran.

Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan

pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut.

a) Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual

b) Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial.

c) Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan

d) Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan.

4) Materi Ajar

Setelah memahami kompetensi dasar, selanjutnya adalah

menjabarkannya ke dalam indikator-indikator pencapaian hasil belajar

dan materi yang nantinya akan diajarkan. Penjabaran materi harus

memperhatikan aspek ruang lingkup, kedalaman, dan urutan
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penyajiannya. Untuk selanjutnya adalah menjabarkannya dalam bentuk

proses pembelajaran.

5) Proses Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar

Proses, Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar

Kompetensi Lulusan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta

penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai   dengan Standar

Kompetensi   Lulusan, sasaran   pembelajaran mencakup

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang

berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima,

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui,

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
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Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati,

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

6) Penilaian

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar

Penilaian, Penilaian proses pembelajaran pada Kurikulum 2013

menggunakan pendekatan penilaian autentik (authentic assesment)

yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara

utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik

yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect)

pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada

aspek sikap.

Lebih lanjut menurut Prastowo (2011: 176), langkah-langkah

pengembangan buku teks meliputi: (1) analisis kurikulum, (2) menentukan

judul, (3) merancang outline buku teks, (4) mengumpulkan referensi, (5)

menulis buku, (6) mengevaluasi, (7) merevisi, dan (8) memberikan

ilustrasi. Langkah-langkah tersebut harus memperhatikan kelayakan isi,

kesesuaian penyajian, kesesuaian syarat didaktis, kontruksi, dan teknis.

Berdasarkan uraian di atas, maka strategi atau langkah-langkah

pengembangan buku teks dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1) Merancang outline atau kerangka buku teks.

2) Menyusun peta kebutuhan buku teks dengan menganalisis kurikulum.

3) Menentukan judul buku teks.
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4) Penulisan buku teks.

5) Menyusun instrument penilaian buku teks.

e) Standar Kelayakan Buku Teks

Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016, Buku teks yang digunakan

dalam pembelajaran harus dapat mengembangkan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap positif peserta didik. Dengan demikian, standar

kelayakan buku teks dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek

materi, aspek kebahasaan, aspek penyajian, dan aspek kegrafikaan. Hal-hal

yang perlu diperhatikan dari aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.

Aspek Meteri

1) Harus dapat menjaga kebenaran dan keakuratan materi,

kemutakhiran data dan konsep, serta dapat mendukung

pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2) Menggunakan sumber materi yang benar secara teoritik dan

empirik.

3) Mendorong timbulnya kemandirian dan inovasi.

4) Mampu memotivasi untuk mengembangkan dirinya.

5) Mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan

mengakomodasi kebhinnekaan, sifat gotong-royong, dan

menghargai berbagai perbedaan.

Aspek Kebahasaan

1) Penggunaan bahasa (ejaan, kata, kalimat, dan paragraf) tepat,

lugas, jelas, serta sesuai dengan tingkat perkembangan usia.
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2) Ilustrasi materi, baik teks maupun gambar sesuai dengan

tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu memperjelas

materi/konten.

3) Bahasa yang digunakan komunikatif dan informatif sehingga

pembaca mampu memahami pesan positif yang disampaikan,

memiliki ciri edukatif, santun, etis, dan estetis sesuai dengan

tingkat perkembangan usia.

4) Judul buku dan judul bagian-bagian materi/konten buku

harmonis/selaras, menarik, mampu menarik minat untuk

membaca, dan tidak provokatif.

Aspek Penyajian Materi

1) Materi buku disajikan secara menarik (runtut, koheren, lugas,

mudah dipahami, dan interaktif), sehingga keutuhan makna yang

ingin disampaikan dapat terjaga dengan baik.

2) Ilustrasi materi, baik teks maupun gambar menarik sesuai

dengan tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu

memperjelas materi/konten serta santun.

3) Penggunaan ilustrasi untuk memperjelas materi tidak

mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme,

kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai

penyimpangan lainnya.

4) Penyajian materi dapat merangsang untuk berpikir kritis, kreatif,

dan inovatif.
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5) Mengandung wawasan kontekstual, dalam arti relevan dengan

kehidupan keseharian serta mampu mendorong pembaca untuk

mengalami dan menemukan sendiri hal positif yang dapat

diterapkan dalam kehidupan keseharian.

6) Penyajian materi menarik sehingga menyenangkan bagi

pembacanya dan dapat menumbuhkan rasa keingintahuan yang

mendalam.

Aspek Kegrafikan

1) Ukuran buku sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan

materi/konten buku.

2) Tampilan tata letak unsur kulit buku sesuai/harmonis dan

memiliki kesatuan (unity).

3) Pemberian warna pada unsur tata letak harmonis dan dapat

memperjelas fungsi.

4) Penggunaan huruf dan ukuran huruf disesuaikan dengan

tingkat perkembangan usia.

5) Ilustrasi yang digunakan mampu memperjelas pesan yang ingin

disampaikan.

f) Buku Teks Tematik

Buku teks tematik adalah buku yang mengandung karakteristik

pembelajaran tematik, sehingga mampu mengoptimalkan proses

pembelajaran tematik. Artinya, dalam setiap buku teks tematik harus

berangkat dari tema-tema yang terdapat dalam kurikulum.
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5. Tinjauan tentang Pembelajaran Tematik

a) Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang

berdasarkan tema-tema tertentu. Menurut Majid (2016: 86) menyatakan

bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang

menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di

sekeliling dan dalam rentang kemampuan serta perkembangan anak.

Menurut Covey (dalam Sagala, 2010: 61) menyatakan bahwa

pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara

disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku

tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi

tertentu. Lebih lanjut menurut Hernawan dkk. (2007: 128) menyatakan

bahwa pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan

memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Rusman

(2010: 254) menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran

terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa

mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.

Dikatakan bermakna karena dalam pembelajarannya siswa akan

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman

langsung dan menghubungkannya dengan konsep yang diajarkan di kelas.

Kemendikbud (2014: 224) menyebutkan bahwa pembelajaran tematik

merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat

memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran
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terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan

berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata

pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran tematik

memberi penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik yang sesuai

dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang

memadukan berbagai informasi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang

mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema agar siswa

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Artinya, dalam

pembelajaran tematik, tidak ada mata pelajaran yang berdiri sendiri,

melainkan terintegrasi dalam satu tema.

b) Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu

Menurut Rusman (2010: 258-259), Pembelajaran tematik yang

dilaksanakan di Sekolah Dasar memiliki karakteristik sebagai berikut: (1)

berpusat pada siswa, (2) memberikan pengalaman langsung, (3)

pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, (4) menyajikan konsep dari

berbagai mata pelajaran, (5) bersifat fleksibel, (6) hasil pembelajaran

sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan (7) menggunakan prinsip

belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik

pembelajaran tematik terpadu bersifat fleksibel disesuaikan dengan minat
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dan kebutuhan siswa agar siswa mendapatkan pengalaman yang

bermakna.

c) Prinsip-prinsip Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

1) Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu.
2) Pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu nampak.

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi
melalui tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta
didik.

3) Terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi
dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan dan
sikap.

4) Sumber belajar tidak terbatas pada buku.
5) Peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok

sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan.
6) Guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar

dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan
tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu
topik.

7) Kompetensi Dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan
dapat diajarkan tersendiri.

8) Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik (direct
experiences) dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak.
(Kemendikbud, 2014: 233).

Berdasarkan prinsip di atas, menjadi jelas bahwa pembelajaran tematik

harus berpusat pada siswa. Selain itu, dalam pembelajaran tematik, tema

menjadi pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa

mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka sehingga dapat

memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik.

Dengan demikian, pemilihan tema menjadi bagian yang penting dalam

menentukan kegiatan belajar. Untuk itu, dalam memilih dan

mengembangkan tema, guru hendaknya dapat menyesuaikan dengan

kebutuhan peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam belajar lebih
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diprioritaskan dan pembelajaran yang bertujuan mengaktifkan peserta

didik, memberikan pengalaman langsung, sehingga memunculkan makna

belajar bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dalam mengembangkan

RPP tematik terpadu harus memadukan beberapa muatan pembelajaran

seperti tercantum dalam silabus.

d) Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Pendekatan Saintifik

Menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud

(2016: 23), pendekatan saintifik (scientific approach) dalam pembelajaran

adalah kegiatan yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan

informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Lebih lanjut

disebutkan, pendekatan saintifik antara lain meliputi langkah-langkah

pokok: (1) mengamati, (2) menanya, (3) mengumpulkan informasi, (4)

mengolah informasi, dan (5) mengomunikasikan.

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai

berikut (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud,

2016: 26-33):

1) Mengamati

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah:

membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat).

Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, melatih

ketelitian, dan mengumpulkan informasi. Kegiatan mengamati

mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull

learning). Kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan
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rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki

kebermaknaan yang tinggi. Melalui observasi peserta didik

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis

dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  Kegiatan

mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh

langkah-langkah sebagai berikut.

a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi.
b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang

akan diobservasi.
c. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi,

baik primer maupun sekunder.
d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi.
e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan

untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi,

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video
perekam, dan alat-alat tulis lainnya.

2) Menanya

Melalui kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelumnya, peserta

didik dilatih keterampilannya dalam bertanya secara kritis dan kreatif.

Guru menstimulus rasa ingin tahu peserta didik dengan memberikan

beberapa pertanyaan pancingan dan memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk membuat dan merumuskan pertanyaan mereka

sendiri. Peserta didik yang masih duduk di SD tidak mudah diajak

tanya jawab apabila tidak dihadapkan dengan media yang menarik.

Guru yang efektif seyogyanya mampu menginspirasi peserta didik

untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan,

dan pengetahuannya. Saat guru bertanya, pada saat itu pula guru

membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik.
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Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia

mendorong peserta didik untuk menjadi penyimak dan pembelajar

yang baik.  Pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan

verbal.

Kegiatan menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang

bersifat hipotetik). Menanya tidak selalu diungkapkan, tetapi ada di

dalam pikiran peserta didik. Untuk memancing peserta didik

mengungkapkannya guru harus memberi kesempatan mereka untuk

mengungkapkan pertanyaan. Kegiatan bertanya oleh guru dalam

pembelajaran sangat penting, sehingga tetap harus dilakukan.

3) Mencoba

Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada kegiatan menanya,

peserta didik dibimbing dan diberi kesempatan untuk mengumpulkan

data/informasi yang bisa mereka olah untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang mereka miliki sebelumnya. Kegiatan pengumpulan

informasi ini bisa dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang

berbeda, yaitu mencari jawaban/informasi dari lingkungan atau

internet atau melakukan kegiatan yang relevan, melakukan

eksperimen; membaca sumber lain selain buku teks; mengamati

objek/kejadian/aktivitas; dan wawancara dengan narasumber.

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan
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informasi/eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur,

sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai

cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar

sepanjang hayat.

Kegiatan mencoba harus dilakukan peserta didik untuk memperolah

penilaian autentik. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia misalnya,

peserta didik harus memahami konsep-konsep IPA yang ada di dalam

Bahasa Indonesia dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta

didikpun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan

pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode

ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapinya sehari-hari. Agar percobaan dapat berjalan lancar, guru

hendaklah: (1) merumuskan tujuan eksperimen yang akan

dilaksanakan peserta didik, (2) bersama peserta didik mempersiapkan

perlengkapan yang dipergunakan, (3) memperhitungkan tempat dan

waktu, (4) menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan

peserta didik, (5) membicarakan masalah yang akan dijadikan

eksperimen, (6) membagi kertas kerja kepada peserta didik, (7)

membimbing peserta didik melaksanakan eksperimen, dan (8)

mengumpulkan hasil kerja peserta didik dan mengevaluasinya, bila

dianggap perlu didiskusikan secara klasikal.
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4) Mengasosiasi/Mengolah informasi

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengasosiasi/mengolah

informasi adalah sebagai berikut.

a) Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari

hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi; dan

b) Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber

yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang

bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses

mengasosiasi informasi adalah mengembangkan sikap jujur,

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan

prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam

menyimpulkan.

Kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi dilakukan melalui

kegiatan menalar. Istilah “menalar” dalam kerangka proses

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam

Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik

merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan

situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru.

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-

kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan
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berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran

ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.

Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating; bukan

merupakan terjemahan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna

menalar atau penalaran. Oleh karena itu, istilah aktivitas menalar

dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan

pendekatan saintifik banyak merujuk pada teori belajar asosiasi.

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam

peristiwa kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori.

5) Mengomunikasikan

Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat

mengomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara

bersama-sama dalam kelompok dan atau secara individu dari hasil

kesimpulan yang telah dibuat bersama. Kegiatan mengomunikasikan

ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik mengetahui

benar atau tidaknya jawaban yang telah dikerjakan. Hal ini dapat juga

diarahkan sebagai kegiatan konfirmasi.

Kegiatan belajar mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan,

tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam

tahapan mengomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti,

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
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dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa

yang baik dan benar.

Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan

mengolah, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan

kelompok, atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah

mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. Hasil tugas yang

dikerjakan bersama dalam satu kelompok kemudian dipresentasikan

atau dilaporkan kepada guru dan teman sekelas. Kegiatan ini sekaligus

merupakan kesempatan bagi guru untuk melakukan konfirmasi

terhadap apa yang telah disimpulkan oleh peserta didik. Hasil tugas

yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat juga

disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan sebagai

salah satu bahan untuk portofolio kelompok dan atau individu, yang

sebelumnya dikonsultasikan terlebih dulu kepada guru. Pada tahapan

ini kendatipun tugas dikerjakan secara berkelompok, tetapi sebaiknya

hasil pencatatan dilakukan oleh masing-masing individu sehingga

portofolio yang dimasukkan ke dalam file atau map peserta didik terisi

dari hasil pekerjaannya sendiri secara individu.

e) Hasil Belajar

1) Konsep Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.

Menurut Sudjana (2009: 3) hasil belajar pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang
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lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil

belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui

seberapa jauh seseorang mengetahui bahan yang sudah diajarkan.

Lebih lanjut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) menyebutkan hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan

memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena

pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada

berbagai bidang termasuk pendidikan.

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi untuk pemekaran

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki

seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari

perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan,

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Hampir

sebagaian besar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan

seseorang merupakan hasil belajar. Hasil belajar ini dapat dilihat dari

penguasaan siswa akan mata pelajaran yang ditempuhnya.

Benjamin S. Bloom (dalam Sukmadinata, 2009:170) menyebutkan

enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut.

1) hafalan (C1), 2) pemahaman (C2), 3) penerapan (C3), 4) analisis

(C4), 5) sintesis (C5), 6) evaluasi (C6). Lebih lanjut Krathwohl (2002:

215) merevisi level kognitif tersebut menjadi mengingat (C1),
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memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi

(C5), dan mengkreasi (C6). Jenis perilaku pada ranah afektif meliputi

menerima(A1), merespon (A2), menghargai (A3), mengorganisasikan

(A4), karakterisasi menurut nilai (A5).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah perubahan pemahaman kompetensi siswa setelah mengikuti

serangkaian proses pembelajaran. Hasil belajar yang akan diukur

dalam penelitian ini hanya pada aspek kognitif (pengetahuan) dari level

C1 sampai C4, sedangkan untuk ranah afektif (sikap) dari level A1

sampai A5.

f) Penilaian Hasil Belajar

1) Definisi Penilaian Hasil Belajar

Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar

Penilaian Pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta

didik. Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penilaian hasil

belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

meliputi 3 aspek, yaitu:

(1) aspek sikap, penilaian pada aspek sikap merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif

mengenai perilaku peserta didik,
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(2) aspek pengetahuan, penilaian aspek pengetahuan merupakan

kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan

peserta didik,

(3) aspek keterampilan, penilaian aspek keterampilan merupakan

kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta

didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Berkaitan dengan Kurikulum 2013 di mana proses pembelajaran

menggunakan pendekatan saintifik, penilaian hasil belajar yang

digunakan adalah penilaian yang sebenarnya atau penilaian autentik

(Authentic Assesment). Kemendikbud (2013: 87) menyatakan bahwa

penilaian autentik (Authentic Assesment) adalah pengukuran yang

bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa untuk ranah sikap,

keterampilan, dan pengetahuan.

Menurut Majid (2014: 56), penilaian autentik adalah suatu proses

pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil

belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan

berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai

akuntabilitas publik. Penilaian autentik memberikan kesempatan luas

kepada siswa untuk menunjukan apa yang telah dipelajari dan apa yang

telah dikuasai selama proses pembelajaran.

Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan

dibandingkan dengan tes pilihan jamak terstandar sekalipun. Sedangkan

menurut (Komalasari, 2010: 148) menyatakan bahwa penilaian autentik
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sebagai suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks

“dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk

memecahkan masalah dengan alternatif jawaban yang bermacam-

macam.” Dengan kata lain penilaian autentik memonitor dan mengukur

semua aspek hasil belajar yang mencakup kognitif, sikap, serta

keterampilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penilaian hasil belajar

harus dapat digunakan untuk mengukur aspek kognitif, sikap, dan

keterampilan. Namun demikian, aspek yang akan diukur pada penelitian

ini, hanyalah pada aspek sikap dan pengetahuan.

2) Penilaian Hasil Belajar Aspek Sikap

Kompetensi sikap adalah salah satu dimensi kompetensi yang harus

dikembangkan guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi dasar

yang mencakup sikap meliputi sikap spiritual dan sikap sosial.

Penilaian pada aspek sikap adalah kegiatan untuk mengetahui

kecenderungan perilaku spiritual (KI-1) dan sosial (KI-2) peserta didik

dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil

pendidikan (Dirjen GTK, 2017: 53).

Berdasarkan uraian di atas, penilaian sikap dalam penelitian ini

ditujukan untuk mengetahui capaian/ perkembangan sikap siswa dan

memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap

dalam KD dari KI-1 dan KI-2, sekaligus untuk mengetahui

perkembangan sikap siswa yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya



60

dan karakter bangsa. Berikut adalah mekanisme penilaian aspek sikap

yang dilakukan dalam proses pembelajaran.

a) Perancangan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan RPP

berdasarkan silabus

b) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk memantau proses, kemajuan

belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan

pengukuran pencapaian satu atau lebih KD;

c) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan

teknik penilaian lain yang relevan,

d) Hasil penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik disampaikan

dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

3) Penilaian Hasil Belajar Aspek Pengetahuan

Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual,

konseptual, maupun prosedural serta kecakapan berpikir tingkat rendah

hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik,

guru dapat memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik

kompetensi yang akan dinilai (Dirjen GTK, 2017: 54).

Penilaian hasil belajar aspek pengetahuan dalam penelitian ini

menggunakan teknik tes tertulis dala bentuk pilihan ganda yang

bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik sesuai

dengan indikator pencapaian kompetensi. Berikut adalah mekanisme

penilaian aspek pengetahuan.
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a) Perancangan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan RPP

berdasarkan silabus.

b) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk memantau proses, kemajuan

belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan

pengukuran pencapaian satu atau lebih KD.

c) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis.

d) Hasil penilaian pencapaian pengetahuan oleh pendidik disampaikan

dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

e) Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti

pembelajaran remedial.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian Santosa (2014), menyatakan bahwa hasil analisa uji-t atas

pencapaian siswa pada pre-tes dan post-tes sebelum dan sesudah penerapan

produk yang dikembangkan membuktikan bahwa  ada peningkatan nilai

yang signifikan dengan selisih 3,0 (57,6%)   dari rata-rata nilai pre-tes

sebesar 5,2 dengan rata-rata nilai post-tes sebesar 8,2. Hasil observasi kelas

terhadap penggunaan produk yang dikembangkan menunjukkan situasi

belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan, KBM berpusat pada siswa, siswa

terlibat dalam proses pembelajaran, mencoba, menemukan sendiri, praktik-

praktik ketrampilan berbahasa, serta mempresentasikan hasil kerjanya,

sendiri, berpasangan atau berkelompok. Dari hasil beberapa uji coba dan

observasi kelas terhadap penggunaan produk yang dikembangkan maka dapat
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disimpulkan bahwa produk buku teks yang dikembangkan dapat

menciptakan situasi belajar aktif dan meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Hasil penelitian Fatima (2012), menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan

adalah sebuah kritik dan saran mengenai penggunaan buku teks dalam proses

pembelajaran di kelas. Materi harus dipilih, diproses, dan jika perlu diadaptasi

dan dinilai ketika akan mengaplikasikannya di dalam kelas. Penelitian ini

juga berisi petunjuk mengenai penggunaan buku teks yang efektif di dalam

kelas.

3. Hasil penelitian Rohani (2014) menunjukkan bahwa secara konseptual model

desain pembelajaran bernilai dan karakter pada mata pelajaran Geografi pada

dasarnya merupakan suatu program pendidikan yang mengorganisir dan

menyederhanakan sumber-sumber nilai moral dan disajikan dengan

mempertimbangkan konteks sosial budaya Melayu Riau. Hasil analisis data

menunjukkan skor keseluruhan dari masing- masing indikator diketahui

berada pada skor: 77,404 % yang artinya bahwa pengembangan nilai

karakter sudah dilakukan dalam kategiori baik. Demikian juga diketahui

pernyataan siswa atas upaya guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai

karakter atas budaya berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor:

71,66493 %.

4. Hasil penelitian Nguyen (2015) menyatakan bahwa semua proses

pembelajaran sepeti membuat rencana pembelajaran, desain kegiatan

pembelajaran, penilaian pembelajaran, semua didasarkan pada buku teks yang

digunakan.
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5. Hasil penelitian Seok (2013) menyatakan bahwa budaya dan tradisi terwujud

dalam kelompok-kelompok etnis yang dapat diidentifikasi dari rumah adat,

agama, bahasa, sumber kehidupan, tarian daerah, pakaian, makanan, dan

upacara adat.

6. Hasil penelitian Khosravi (2014) menyatakan bahwa tanpa kesadaran dan

pengetahuan tentang budaya kemungkinan akan sulit dalam mencapai

komunikasi yang efektif. Mengolaborasikan budaya dalam kurikulum dapat

menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar yang terukur dan

dapat bertahan lama.

7. Hasil penelitian Martawijaya (2014), menyatakan bahwa keberadaan buku

fisika peserta didik berbasis kearifan lokal termasuk salah satu komponen

sistem pendukung suatu model pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan

buku tersebut dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan karakter dan

ketuntasan belajar peserta didik, khususnya peserta didik SMP di pulau

Barrang Lompo.

8. Hasil penelitian Kurniawan (2013) menyatakan bahwa hasil penelitian

menunjukkan sebagai berikut: (1) Penilaian dari ahli materi dan media

terhadap buku teks tematik tema permainan ditinjau dari aspek kelayakan isi

berkategori “sangat baik”, aspek penyajian berkategori “Sangat Baik”, aspek

kebahasaan berkategori “Sangat Baik”, dan aspek kegrafikan berkategori

“Sangat Baik”. Penilaian dari guru aspek kelayakan isi berkategori “Baik”,

aspek penyajian “Sangat Baik”, aspek kebahasaan berkategori “Baik”, dan

aspek kegrafikan berkategori “Baik”. (2) Respon siswa terhadap buku teks

yang dikembangkan menunjukkan respons yang “Baik”, (3) Efektivitas buku
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teks tematik yang dikembangkan termasuk dalam kategori “Tinggi”,

ditunjukkan dari rerata skor gain seluruh siswa kelas III dalam uji coba

terbatas dan diperluas sebesar 0,71.

9. Hasil Penelitian Nasir (2013), menyatakan bahwa (1) Tradisi atau budaya

lokal yang berlangsung di SMP Negeri 2 Kendari meliputi kebiasaan-

kebiasaan  seperti: a) pelajaran bahasa daerah (Tolaki); b) cerita- cerita

lokal; c) budaya lokal kesosialan; tabe (kesopanan), kohanu (rasa malu),

samaturu (kerja sama/gotong royong), teporombu (musyawarah), merou, taa

ehe tinua-tuay (bangga dengan budaya) dan lain-lain., (2) tradisi atau budaya

lokal diinternalisasikan dalam pendidikan karakter melalui program sekolah,

(3) penguatan karakter siswa didasarkan pada tradisi atau budaya lokal yaitu

dengan totalitas fisik dan psikologis; terlatihnya raga, pikir, rasa, dan karsa

mencakup seluruh potensi para siswa (kognitif, afektif, psikomotorik).

10. Hasil Penelitian Mcneely (2016) menyatakan bahwa pendidikan multikultural,

budaya memiliki dampak dalam Pendidikan global sehingga dapat

dimasukkan ke dalam desain kurikulum.

11. Hasil Penelitian Hakim (2015) menyatakan bahwa pendidikan berdasarkan

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan salah satu aspek penting

dan strategis. Pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu ditanamkan dan

dikembangkan lewat dunia pendidikan, dapat diimplementasikan secara

terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah.Pendidikan budaya

dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga

mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan
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nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan

warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

12. Hasil penelitian Made (2015) menyatakan bahwa tradisi lisan yang

berkembang di masyarakat Bali mengsndung pendidikan karakter yang dapat

diintegrasikan dalam materi IPA. Draft buku ajar yang disampaikan layak

untuk dikembangkan menjadi buku ajar alternatif, dengan penilaian berada

dalam katagori baik.

13. Hasil penelitian Rachmah (2013) menyatakan bahwa pendidikan karakter

adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation)

sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai

yang telah menjadi kepribadiannya bukan hanya sekedar mengajarkan mana

yang benar dan mana yang salah.

14. Hasil penelitian Pawitasari (2015) menyatakan bahwa karakter atau akhlaq

adalah kondisi stabil jiwa yang menyebabkannya   melakukan perbuatan

secara spontan dan merasa ringan, tanpa perlu dipikirkan atau ditimbang‐
timbang terlebih dahulu. Pendidikan akhlaq mulia atau pendidikan karakter

islami adalah upaya untuk membina jiwa agar memiliki kecenderungan

untuk otomatis berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam dalam setiap

aspek kehidupan.

15. Hasil penelitian Marzali (2014) menyatakan bahwa usaha memajukan

kebudayaan dapat diprogramkan melalui kebijakan publik akan dapat diubah

dan direkayasa, dapat diukur kemajuannya, dapat dimonitor

perkembangannya, dan dapat dievaluasi keberhasilannya.
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C. Kerangka Pikir

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab. Dengan demikian,

menjadi jelas bahwa tujuan pendidikan nasional tidak lain adalah untuk

membentuk watak (karakter) bangsa yang bermartabat. Salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan

memberlakukan Kurikulum 2013 dalam sistem pendidikan nasional.

Kurikulum 2013 yang berlaku saat ini menitikberatkan pada penguatan sikap yang

tertuang pada Kompetensi Inti 1 (KI 1) yang berisi sikap spiritual, dan

Kompetensi Inti 2 (KI 2) sikap sosial, baru kemudian Kompetensi Inti 3 (KI 3)

aspek pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 (KI 4) aspek keterampilan. Dengan

kata lain, Kurikulum 2013 menekankan bukan saja pada aspek pengetahuan

(kognitif), melainkan juga sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).

Keterbatasan bahan ajar yang memuat semua kompetensi, terutama yang

berkaitan dengan penguatan karakter, membuat guru kesulitan dalam

mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka

dibutuhkan bahan ajar yang memuat nilai-nilai karakter yang sesuai dengan

tingkat perkembangan dan budaya di mana siswa tinggal. Bahan ajar tersebut

berupa buku teks pelajaran.
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Alur pikir tersebut disajikan dalam gambar berikut.

Input

Proses

Output

Gambar 2.2 Alur Kerangka Pikir

Harapan:

 Hasil dari pendidikan adalah manusia yang
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab.

 Pendidikan budaya dan karakter bangsa
diharapkan dapat membuat peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi
dirinya, melakukan proses internalisasi,
dan penghayatan nilai-nilai menjadi
kepribadian mereka dalam bergaul di
masyarakat, mengembangkan kehidupan
masyarakat yang lebih sejahtera, serta
mengembangkan kehidupan bangsa yang
bermartabat.

 Kurikulum 2013 lebih menekankan pada
penguatan karakter

 Sekolah sebagai satuan pendidikan dapat
berperan dalam penguatan budaya dan
karakter bangsa.

Fakta:

 Pengaruh negatif teknologi
informasi dan komunikasi
terhadap gaya hidup

serta
pudarnya nilai-nilai
religiusitas dan kearifan lokal

Rendahnya karakter
kepribadian anak usia
sekolah; suka berbohong,
mencontek, tidak disiplin,
egois, dan kurang empati.

Terbatasnya sumber belajar
yang memuat tentang nilai-
nilai budaya dan karakter
bangsa.

Perlu bahan ajar yang memuat tentang budaya dan karakter

Pengembangan bahan ajar (buku teks) berbasis
budaya dan karakter bangsa

Analisis kurikulum 2013, Nilai-nilai budaya dan
Nilai utama karakter

Efektivitas Buku Teks Berbasis Budaya dan
Karakter Bangsa

Produk Buku Teks Berbasis Budaya dan Karkter
Bangsa untuk Siswa Kelas IV
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D. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai

berikut.

Hipotesis 1 : Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa untuk siswa

kelas IV dapat dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah

model pengembangan produk.

Hipotesis 2 : Efektivitas buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa

untuk siswa kelas IV dapat diketahui melalui hasil belajar siswa.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu produk

pendidikan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka jenis penelitian ini merupakan

penelitian dan pengembangan (Research and Development). Menurut

(Sugiyono, 2012: 29) penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan

produk tersebut. Lebih lanjut Borg and Gall (1983: 775) mendefinisikan

educational research and development (R & D) is a process used to develop

and validate educational products. Artinya, penelitian dan pengembangan (R

& D) adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi

produk pendidikan.

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Menurut Borg & Gall,

pendekatan R & D terdiri dari sepuluh langkah, yaitu:
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9

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Pengembangan Borg & Gall (1983:775)

Berikut penjelasan langkah-langkah pengembangan menurut Borg and Gall:

1. Pengumpulan informasi penelitian (research and information collecting)

meliputi tinjauan pustaka, observasi kelas, dan persiapan penyusunan

laporan.

2. Perencanaan (planning) meliputi kegiatan mendefinisikan (membatasi)

keterampilan, menyatakan tujuan dalam mementukan pelajaran, dan

pengujian kelayakan dalam skala kecil.

3. Mengembangkan bentuk awal produk (develop preliminary form of

product) meliputi kegiatan mempersiapkan bahan ajar, buku panduan, dan

alat evaluasi.

Research
and

information
collecting

Final
product
revision

Main field
testing

Main
product
revision

Dissemination
and

implementation

Operational
product
revision

Operational
field testing

Preliminary
field testing

Planning

Develop
preliminary

form of
product



71

4. Uji lapangan tahap awal (preliminary field testing), kegiatan yang

dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data

wawancara, observasional dan kuesioner.

5. Revisi produk utama (main product revision) hasil dari uji lapangan tahap

awal.

6. Uji lapangan utama (main field testing). Pengumpulan data kuantitatif atas

kinerja sebelum dan sesudah pelajaran. Hasilnya kemudian dievaluasi dan

dibandingkan dengan data kelompok kontrol.

7. Revisi produk operasional (operational product revision) revisi produk

yang disarankan melalui uji lapangan utama.

8. Uji lapangan operasional (operational field testing), Pada tahap ini

kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menganalisis data

wawancara, observasional dan kuesioner.

9. Revisi produk tahap akhir (final product revision) revisi produk

sebagaimana yang disarankan oleh uji lapangan operasional.

10. Diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation)

laporan produk dalam rapat ataupun jurnal.

Penelitian ini hanya sampai pada tahap ketujuh yaitu revisi produk

operasional. Langkah-langkah tersebut disederhanakan oleh (Sukmadinata,

2009: 18) menjadi tiga langkah. Pertama studi pendahuluan yang terdiri atas

studi pustaka dan studi lapangan. Kedua pengembangan draf model yang

meliputi penyusunan draf awal, uji coba terbatas, dan uji coba lebih luas.

Ketiga pengujian yang dilaksanakan dalam bentuk eksperimen.
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Berikut skema penelitian:

Gambar 3.2 Skema Metode Penelitian Pengembangan Sukmadinata
(2009: 18)

B. Rencana Desain Produk

1. Desain Pengembangan

Desain penelitian dan pengembangan secara keseluruhan mengikuti

langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Sepuluh

langkah tersebut secara ringkas dibagi menjadi tiga tahap. Tahapan itu

adalah asesment kebutuhan (need assesment) atau penelitian pendahuluan,

tahap pengembangan produk, dan pengujian produk. Desain

pengembangan produk dapat digambarkan sebagai berikut.

Studi
pendahuluanStudi pustaka

Survei
lapangan

Penyusunan
draf produk

Uji coba
terbatas

Uji coba luas

Eksperimen

Pretes

Perlakuan

postest

Pengembangan Pengujian
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Pendahuluan

Pengembangan

Pengujian

Gambar 3.3 Desain Pengembangan Buku Teks Tematik Berbasis Budaya
dan Karakter Bangsa

Analisis kebutuhan

Studi kepustakaan/literatur Observasi lapangan

- Analisis KI dan KD
- Pengembangan silabus
- Pembuatan RPP
- Literatur buku tematik

- Wawancara guru dan
siswa

- Dokumentasi

Pengembangan produk

Validasi ahli media dan materi

Penyususnan Buku Teks tematik berbasis
Budaya dan Karakter bangsa

Revisi Buku Teks hasil validasi

Rancangan Buku Teks tematik

berbasis Budaya dan Karakter Bangsa

Penyusunan instrumen uji
coba (angket)

Validasi instrumen

Revisi Instrumen

Angket

Uji coba terbatas

Revisi hasil uji coba terbatas

Uji coba luas

Revisi hasil uji coba luas

Buku Teks tematik berbasis Budaya dan Karakter Bangsa
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2. Langkah-langkah Pengembangan

Berdasarkan alur penelitian diatas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah

pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Studi Pendahuluan

Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi

pendahuluan adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan.

Tujuan dari studi pendahuluan adalah menghimpun data tentang

kondisi yang ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk

produk yang dikembangkan, terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau

landasan teoritis yang memperkuat suatu produk yang akan

dikembangkan. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah

menganalisis materi, analisis standar isi yang meliputi KI

(Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) untuk dijabarkan ke

dalam beberapa indikator dan merancang perangkat pembelajaran

yang menjadi acuan dalam pengembangan buku teks. Selain itu,

mencari literatur terkait pengembangan buku teks tematik berbasis

budaya dan karakter bangsa.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan di SD N di Kecamatan Langkapura

Kota Bandar lampung yang melaksanakan Kurikulum 2013.

Observasi dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada guru dan

siswa kelas IV. Setelah itu, mengidentifikasi bahan ajar yang
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digunakan melalui analisis kelebihan dan kekurangan bahan ajar

yang digunakan dan meminta dokumen hasil belajar siswa.

2. Pengembangan Produk

Berikut adalah langkah-langkah pengembangan produk:

a. Penyusunan buku teks tematik berbasis budaya dan karakter

bangsa.

b. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dikembangkan adalah

sebagai berikut.

Tabel 3.1 Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa yang
dikembangkan pada Buku Teks

No Nilai Utama Indikator

1 Religius Menghargai perbedaan agama
dan kepercayaan, teguh pendirian,
persahabatan, percaya diri, kerja
sama antar pemeluk agama dan
kepercayaan, tidak memaksakan
kehendak, mencintai lingkungan,
dan cinta damai.

2 Nasionalis Apresiasi budaya bangsa sendiri,
cinta tanah air, menjaga
lingkungan, disiplin, menghormati
keragaman budaya, suku, dan
agama.

3 Mandiri Kerja keras, tangguh, daya juang,
kreatif, keberanian, dan menjadi
pembelajar sepanjang hayat.
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No Nilai Utama Indikator

4 Gotong
royong

Menghargai kerjasama, komitmen
atas keputusan bersama,
musyawarah mufakat, tolong-
menolong, solidaritas. empati
d a n anti diskriminasi.

5 Integritas Komitmen, tanggungjawab,
berkomitmen pada moral,
menghargai martabat individu
(terutama penyandang disabilitas),
dan kejujuran.

c. Acuan dalam perencanaan dan pengembangan buku teks tematik

berbasis budaya dan karakter bangsa pada subtema indahnya

keragaman budaya negeriku untuk siswa kelas IV adalah hasil dari

analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Penyusunan buku teks

tematik berbasis budaya dan karakter bangsa ini berdasarkan

panduan BSNP.

d. Validasi produk dan revisi produk

e. Setelah selesai dilakukan penyusunan buku teks tematik berbasis

budaya dan karakter bangsa pada subtema indahnya keragaman

budaya negeriku untuk siswa kelas IV, kemudian buku teks

tersebut di validasi oleh seorang ahli. Validasi merupakan proses

penilaian kesesuaian buku teks terhadap standar isi, kompetensi

dasar dan indikator-indikator untuk mengetahui apakah bahan ajar

disusun telah memenuhi kategori bahan ajar yang baik, serta untuk

mengetahui apakah bahan ajar yang disusun telah sesuai dengan

kebutuhan sekolah berdasarkan hasil studi pendahuluan. Setelah
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divalidasi ahli, kemudian rancangan atau desain produk tersebut

direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli

mengonsultasikan hasil revisi produk, setelah itu produk hasil

revisi tersebut dapat diujicobakan secara terbatas.

3. Pengujian Produk

Pengujian produk meliputi uji coba produk secara terbatas, revisi

setelah uji coba produk secara terbatas, uji coba produk luas, dan revisi

uji coba produk luas.

a. Uji Coba Produk Secara Terbatas (Kelompok Kecil)

Setelah dihasilkan buku teks tematik berbasis budaya dan karakter

bangsa pada subtema indahnya keragaman budaya negeriku untuk

siswa kelas IV yang telah divalidasi oleh ahli dan telah dilakukan

revisi, maka dilakukan uji coba produk secara terbatas atau uji coba

kelompok kecil untuk mengetahui kelayakan buku teks, selain itu

juga bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan materi, kebenaran

materi, sistematika materi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan

materi seperti contoh-contoh dan fenomena serta pengembangan

soal-soal latihan, dan juga untuk mengevaluasi desain produk,

kualitas produk, kemenarikan, dan keterbacaan.

b. Revisi Produk Setelah Uji Coba Terbatas

Setelah uji coba terbatas maka langkah selanjutnya revisi. Revisi

dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil uji coba terbatas, yaitu

uji kesesuaian isi dengan kurikulum, dan uji aspek grafika oleh
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guru serta uji aspek keterbacaan sebagai respon peserta didik

terhadap buku teks yang dikembangkan.

c. Uji Coba Luas

Setelah revisi uji coba terbatas, maka langkah selanjutnya uji coba

luas atau uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan untuk

menilai efektivitas buku teks dan menilai apakah buku teks layak

digunakan atau tidak.

C. Validasi Desain Produk

Uji validasi buku teks dilakukan oleh dosen ahli materi yaitu bapak Dr.

Irawan Suntoro, M.S., dosen ahli media Ibu Dr. Herpratiwi, M.Pd., guru

kelas IV SDN 1 Langkapura Ibu Hayanisari, S.Pd.  dan guru kelas IV

SDN 2 Langkapura Ibu Minarni, S.Pd. Kepraktisan buku teks diperoleh

dari respon tanggapan siswa kelas IV SD N 1 dan 2 Langkapura.

D. Uji Coba Produk

1. Uji Coba Terbatas

Uji coba terbatas dilakukan di SDN 1 Langkapura dengan

jumlah responden sebanyak 12 siswa yang tediri dari 6 siswa

kelas IV B SDN 1 Langkapura dan 6 siswa kelas IV B SDN 2

Langkapura yang mewakili tingkat kognitif siswa, yaitu tinggi,

sedang, dan rendah.

2. Uji Coba Luas

Uji coba luas dilakukan untuk mengetahui efektivitas buku teks hasil

pengembangan pada kondisi sebenarnya di kelas. Uji coba lapangan
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dilakukan pada siswa kelas IVA SD N 1 dan 2 Langkapura Kota

Bandar Lampung.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2010: 115), populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada

dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas IV SD Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung

yang telah melaksanakan Kurikulum 2013.

Tabel 3.2 Rincian Jumlah Populasi

No Nama Sekolah Kelas Jumlah
Siswa

1. SD N 1 Langkapura IV A 30
IV B 31

2. SD N 2 Langkapura IV A 25
IV B 26

3. SD N 3 Langkapura IV A 20
IV B 22

4. SD N 1 Gunung Terang IV 30
5. SD N 2 Gunung Terang IV 28
6. SD N 3 Gunung Terang IV 32
7. SD N 2 Segala Mider IV 28
8. SD N 3 Segala Mider IV A 25

IV B 26
9. SD IT Muhamadiyah IV A 25

IV B 25
Jumlah 401

Sumber: Analisis Data Sekunder

2. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 117), sampel adalah sebagian atau wakil

dari populasi yang akan diteliti dengan menggunakan cara-cara

tertentu. Sampel penelitian merujuk pada siswa kelas IV A SDN 1
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Langkapura yang berjumlah 30 siswa dan siswa kelas IV A SDN 2

Langkapura yang berjumlah 25 siswa. Pengambilan sampel

menggunakan teknik purposive sampling karena memuat karakteristik

sampel yang sudah ditetapkan oleh penulis sehingga teknik sampling

ini dinamakan sampling bertujuan.

F. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer merupakan data tentang kelayakan buku. Berupa data

penilaian dari ahli materi, penyajian, kebahasaan dan ahli

kegrafikaan, penilaian oleh praktisi, dan penilaian dari uji coba

terbatas dan uji coba lapangan. Data ini meliputi skor penilaian dari

aspek materi, penyajian, kebahasaan, dan aspek kegrafikaan.

2. Data sekunder berupa data kegiatan pembelajaran. Data ini meliputi

jumlah siswa uji coba yang telah mencapai ketuntasan belajar, serta

aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu teknik pengambilan data penelitian

dengan cara melihat secara langsung terhadap objek penelitian, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk

menunjang data mengenai bahan ajar yang digunakan.
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2. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data efektivitas buku teks,

dengan menggunakan instrumen soal preetest (tes awal) dan posttest

(tes akhir) yang merupakan prosedur atau cara untuk mengumpulkan

data hasil belajar peserta didik.

3. Teknik non tes merupakan prosedur atau cara untuk mengumpulkan

data validasi produk buku teks, respon peserta didik terhadap produk

buku teks yang dapat dilihat dari data aktivitas peserta didik selama

proses pembelajaran berlangsung. Teknik yang digunakan berupa

angket (kuesioner). Menurut Widoyo (2015: 33) angket atau kuisioner

adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan

pengguna. Angket (kuisioner) digunakan peneliti untuk memperoleh

informasi secara obyektif berdasarkan daftar pertanyaan beserta

alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden.

H. Variabel Penelitian

Setiap penelitian, melibatkan paling tidak dua variabel, yakni variabel

bebas dan variabel terikat. variabel terikat dalam penelitian ini adalah

adalah hasil belajar siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah buku

teks.



82

1. Variabel Terikat (Variabel Y)

a. Definisi Konseptual

Hasil belajar adalah perubahan pemahaman kompetensi siswa

setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran.

b. Definisi Operasional

Hasil belajar adalah perubahan pemahaman kompetensi siswa

setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Hasil belajar

siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar

pada ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif). Hasil

belajar kognitif yang diharapkan sesuai dengan indikator

perubahan pemahaman dari C1 (mengingat), C2 (memahami), C3

(mengaplikasikan) dan C4 (menganalisis). Hasil belajar kognitif

dilakukan dengan menghitung peningkatan hasil belajar dengan

menghitung N-Gain berdasarkan data hasil penelitian pre-test dan

post-test pada akhir pembelajaran. Peningkatan hasil belajar

afektif dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran

berlangsung. Hasil belajar afektif yang diharapkan adalah adanya

perubahan sikap siswa yang sesuai dengan indikator nilai-nilai

budaya dan karakter bangsa yang sudah ditentukan.

2. Variabel Bebas (Variabel X)

a) Definisi Konseptual

Buku teks adalah bahan tertulis yang berisi materi yang

diturunkan dari kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum

untuk digunakan peserta didik dalam pembelajaran di sekolah.
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b) Definisi Operasional

Materi yang dikembangkan dalam buku teks adalah materi yang

memuat aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang

diturunkan dari kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis,

lembar observasi, lembar validasi dan angket (kuisioner) yang disusun

berdasarkan pengembangan indikator. Indikator-indikator tersebut

kemudian disusun ke dalam pernyataan-pernyataan dengan setiap

butirnya diberi alternatif jawaban dengan pembobotan berdasarkan skala

Likert, sebagai berikut.

a. Baik sekali dengan skor 5

b. Baik dengan skor 4

c. Cukup dengan sekor 3

d. Kurang dengan skor 2

e. Sangat kurang dengan skor 1

Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian.

1. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik,

sekaligus untuk mendapatkan data tentang keefektifan buku teks

tematik yang dikembangkan. Tes tertulis pada penelitian ini

berupa soal tes pilihan ganda.
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2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk menggali data-data yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas IV yaitu

untuk menggambarkan aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan

pembelajaran.

3. Angket

Angket yang digunaan dalam penelitian ini ada dua, yaitu angket

mengenai kebutuhan bahan ajar berupa buku teks, dan angket

untuk mengukur validitas buku teks berdasarkan pendapat para

ahli. Instrumen dikonstruksikan berdasarkan aspek-aspek yang

akan diukur dalam pembuatan buku teks berdasarkan BSNP.

selanjutnya peneliti akan mengkonsultasikan kepada para ahli,

yaitu ahli materi, ahli desain pembelajaran, dan guru kelas IV.

Instrumen penilaian tes tertulis akan diuji dengan pengujian

validitas instrumen dan penghitungan reliabilitas. Adapun kisi-kisi

instrumen penelitian dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 160.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik

analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif

digunakan untuk mengolah data atau skor angka-angka dari hasil lembar

validasi, observasi, dan angket. Teknik analisis kualitatif digunakan

untuk mengolah data berdasarkan pendapat atau saran yang terdapat pada



85

lembar validasi, obsservasi, dan angket. Berikut merupakan tahapan

analisis data, yaitu:

1. Uji Instrumen Tes Hasil Belajar Kognitif

a. Pengujian validitas instrumen tes hasil belajar kognitif

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Sugiyono,

2012: 352-353). Pengujian validitas instrumen bertujuan untuk

mengetahui butir-butir instrumen yang valid. Validitas instrumen

ini diukur dengan menggunakan korelasi product moment dari

Pearson antara skor butir dengan skor total. Butir instrumen

dinyatakan valid jika jumlah r hitung lebih besar dari r tabel sesuai

dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu α = 0,05.

Rumus product moment yang digunakan adalah:

= (n. ∑ xy) − (∑x) (∑y)[(n.∑ x ) − (∑x) ][(n.∑ y ) − (∑y)
Keterangan:
Rxy = koefisien korelasi
n = jumlah responden
x = skor variabel (jawaban responden)
y = skor total dari variabel (jawaban responden)

(Sumber: Sugiyono, 2012: 352-353).

Hasil uji validitas instrumen tes hasil belajar adalah sebagai

berikut:

Validasi soal tes hasil belajar dilakukan di kelas IV A SD N 3

Langkapura dengan jumlah siswa 20 orang. Uji validitas

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service
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Solutions) . Data validitas instrumen menunjukan bahwa dari 30

soal yang diuji, 25 soal dinyatakan valid dan 5 soal tidak valid

yaitu soal nomor 9, 11, 18, 21, dan 24. Butir instrumen

dinyatakan valid jika jumlah r hitung > r tabel (0,422) sesuai

dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu α = 0,05.

Analisis data validasi dapat dilihat pada lampiran 11 halaman

191.

b. Perhitungan Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagi alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen

yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel

akan menghasilkan data yang reliabel juga (Arikunto, 2010: 221).

Reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur

instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan model

Cronbach’s Alpha. Adapun interprestasi reliabilitasnya sebagai

berikut.

Tabel 3.3 Interprestasi Reliabilitas Instrumen

Besarnya nilai Kriteria

0,00 - 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,40 – 0,799 Tinggi

0,80 – 1,00 Sangat tinggi
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Perhitungan reabilitas dilakukan setelah butir-butir yang tidak valid

dihilangkan. Apabila Alpha hitung lebih besar daripada r tabel dan

Alpha hitung bernilai positif, maka suatu instrumen penelitian dapat

disebut reliabel. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,936 lebih besar dari nilai r tabel dengan

signifikansi 5% yaitu 0,422. Oleh karena nilai r hitung (0,936)

lebih besar dari nilai r tabel (0,422) maka dapat disimpulkan

bahwa item-item soal tersebut reliabel. Berdasarkan perhitungan

diperoleh nilai 0,936, nilai ini ditafsirkan dengan kriteria berada

pada rentang 0,80 – 1,00  dan dapat disimpulkan tes ini memiliki

tingkat reliabilitas sangat tinggi. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat

pada lampiran 12 halaman 193.

c. Uji Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran berkisar dari 0 sampai dengan 1. Makin besar

tingkat kesukaran makin mudah soal tersebut begitu pula

sebaliknya makin kecil tingkat kesukaran makin sukar soal

tersebut. Tingkat kesukaran soal pilihan ganda diperoleh melalui

perhitungan dengan menggunakan rumus berikut (Sundayana,

2015: 76)

TK =

Keterangan:

TK = Tingkat kesukaran soal pilihan ganda
JB  = Banyak siswa yang menjawab benar
n    = Banyak siswa
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Tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori yaitu soal sukar, soal

sedang, dan soal mudah. Berikut ini adalah kriteria tingkat

kesukaran soal (Sundayana, 2015: 76).

TK < 0,3 = Sukar
0,3 ≤TK ≤0,7 = Sedang
TK > 0,7 = Mudah

Uji tingkat kesukaran dilakukan setelah instrumen dilakukan uji

validitas dan uji reliabilitas instrumen. Data hasil uji tingkat

kesukaran soal menunjukan bahawa dari 30 soal yang termasuk

kategori soal mudah (TK > 0,7) sebanyak 28 soal dan kategori

sedang (0,3 ≤ TK ≤ 0,7) sebanyak 2 soal. Hasil analisis tingkat

kesukaran butir soal dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 194.

d. Daya Pembeda

Daya pembeda soal merupakan kemampuan soal untuk

membedakan antara siswa pandai dengan yang kurang pandai.

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan

indeks diskriminasi (D). Menurut Nasution (2009: 5.16) rumus

untuk mencari indeks diskriminasi yaitu:

D = BA − BB = −
Keterangan

J = Jumlah peserta tes
JA = Banyaknya siswa kelompok atara
JB = Banyaknya siswa kelompok bawah
BA                               =Banyaknya siswa siswa kelompok atas

yang menjawab soal itu benarBB = − = Banyaknya siswa kelompok bawah yang

menjawab dengan benar
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PA = = Banyaknya siswa kelompok bawah yang

menjawab dengan benar

Klasifikasi daya pembeda:

D = 0,00 – 0,20 = jelek
D = 0,21 – 0,40 = cukup
D = 0,41 – 0,70 = baik
D = 0,71 – 1,00 = baik sekali
D = negatif , semuanya tidak baik

Hasil uji beda (r hitung) dapat dilihat dari nilai Pearson Correlation

pada uji validitas. Hasil uji beda menunjukkan bahwa dari 30 soal,

kriteria soal jelek (0,00-0,20) sebanyak 2 soal, kriteria soal cukup

(0,21-0,40) sebanyak 3 soal, kriteria soal baik (0,41 -0,70) sebanyak

15 soal, dan kriteria soal baik sekali (0,71-1,00) sebanyak 10 soal.

Hasil uji beda dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 195.

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada data

yang akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan

kata lain sampel dari populasi yang berbentuk data berdistribusi

normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas

menggunakan program SPSS, rumus yang digunakan adalah

Kolmogorov- Smirnov, Shapiro-Wilk.

Kedua sampel dikatakan normal jika signifikansinya > 0,05 dan

jika signifikansinya < 0,05 maka data yang diperoleh tidak

berdistribusi normal.
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3. Pengolahan Data Validasi Produk

a. Lembar Validasi

Lembar validasi digunakan untuk mengukur kevalidan buku teks

berbasis budaya yang diuji oleh ahli materi dan ahli media. Data

dari angket penilaian validator dianalisis dengan langkah-langkah

sebagai berikut.

1) Tabulasi data hasil penilaian produk oleh validator dilakukan

dengan memberikan penilaian dengan skor 5, 4, 3, 2, dan 1

dengan pedoman sesuai skala instrumen yaitu Skala Likert

(Mimin, 2007: 106) sebagai berikut.

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Lembar Penilaian Buku Teks

Kategori Skor

Sangat baik 5

Baik 4

Cukup 3

Kurang 2

Sangat kurang 1

2) Menghitung skor total, mean ideal, dan simpangan baku ideal

berdasarkan tabulasi data.

3) Mengkonversi rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif

Skala Likert berdasarkan kriteria penilaian berikut.
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Tabel 3.5 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan
Skala Likert

Rentang Skor Nilai Kriteria Kualitatif

X> X + 1,80 SBI A Sangat Baik

X +0,60 SBI<X≤ X + 1,80 SBI B Baik

X -0,60 SBI<X ≤ X +0,60 SBI C Cukup

X -1,80 SBI <X ≤ X - 0,60 SBI D Kurang Baik

X≤ X - 1,80 SBI E Sangat Kurang

Baik

Widoyoko, (2009: 238)

Keterangan

X : skor total
X : rata-rata ideal

` X : (skor maksimum ideal + skor minimumideal)

SBI : Simpangan Baku Ideal

SBI : (skor maksimum ideal - skor minimum ideal)

Produk yang dikembangkan dikatakan layak untuk diujicobakan

jika minimal tingkat kevalidan yang dicapai berdasarkan hasil

penilaian validator masuk dalam kategori baik.

b. Analisis Kepraktisan

Analisis kepraktisan produk yang dihasilkan didapatkan dari hasil

analisis lembar penilaian siswa. Analisis lembar penilaian dari

siswa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tabulasi data penilaian siswa dengan pedoman penskoran
adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Buku Teks untuk Pernyataan
Positif dan Negatif
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Skor Kategori untuk

pernyataan positif

Kategori untuk pernyataan

negatif

5 Sangat setuju Sangat Tidak setuju

4 Setuju Tidak setuju

3 Netral Netral

2 Tidak Setuju Setuju

1 Sangat Tidak Setuju Sangat setuju

2) Menghitung X dan SBI dari tabulasi data penilaian siswa.

3) Mengkonversi rata-rata skor yang diperoleh menjadi nilai

kualitatif sesuai dengan tabel 3.5

4) Menganalisis hasil penilaian siswa

c. Uji Hipotesis Efektivitas Buku Teks

Efektivitas buku teks dapat diperoleh dari hasil belajar siswa, baik

hasil belajar kognitif, maupun afektif. Untuk hasil belajar kognitif

efektivitas buku teks diperoleh dari perhitungan N-Gain, yaitu dari

skor pretes dan postes siswa SDN 1 dan SDN 2 Langkapura.

Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah

pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor (N-Gain) dengan

rumus menurut Meltzer adalah sebagai berikut.

g = −−
Tabel. 3.7 Kategori Gain Ternomalisasi

Gain Ternormalisasi (G) Kriteria Peningkatan



93

G > 0, 71 Tinggi

0,31 ≤ G ≤ 0,70 Sedang

G < 0,30 Rendah

( sumber: Hake dalam Ariesta, 2011: 64)

N-Gain diperoleh dari skor pretes dan postes SDN 1 dan 2

Langkapura. Jumlah gain yang diperoleh siswa SDN 1

Langkapura adalah 18,09 dengan rata-rata gain 0,60 dengan

kriteria sedang. Sedangkan jumlah gain yang diperoleh siswa SDN

2 Langkapura adalah 15.01 dengan rata-rata 0.60 dengan kriteria

sedang. Data hasil uji N-Gain dapat dilihat pada lampiran 22 dan

23 halaman 261-262.

Hasil belajar afektif (sikap) diperoleh dari hasil observasi

mengenai sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Hasil belajar afektif (sikap) dihitung dengan rumus menurut

Purwanto (2015, 102):

N = 100
Keterangan:

N = Nilai yang dicari
R = Skor yang diperoleh siswa
SM = Skor Maksimum
100 = Bilangan tetap

dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.8 Kriteria Hasil Belajar Afektif (Sikap)
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Skor Kriteria

81-100

61-80

41-60

21-40

0-20

Amat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

(Sumber: Purwanto, 2015:102)

Rata-rata nilai afektif yang diperoleh siswa SDN 1 Langkapura

adalah 82,65 dengan kriteria amat baik, sedangkan rata-rata nilai

afektif siswa SDN 2 Langkapura sebesar 82,38 dengan kriteria

amat baik. Data hasil belajar afektif siswa dapat dilihat pada

lampiran 24 dan 25 halaman 263-264.



V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah buku teks tematik

berbasis budaya dan karakter bangsa pada subtema Indahnya keragaman

budaya negeriku untuk siswa kelas IV. Buku teks tematik berbasis

budaya dan karakter bangsa ini telah memenuhi kelayakan seperti

kevalidan, kepraktisan dan keefektifan yang baik sebagai buku teks.

Dengan demikian, produk pengembangan buku teks tematik berbasis

budaya dan karakter bangsa ini mampu memecahkan masalah yang

dihadapi guru mengenai keterbatasan bahan ajar yang memuat tentang

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, sehingga buku teks ini dapat

mengisi kekurangan dan menambah keragaman sumber belajar bagi

siswa dan guru kelas IV SDN 1 dan 2 Langkapura.

2. Produk buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa yang

dikembangkan efektif meningkatkan hasil belajar siswa, hal itu

dibuktikan dengan perbedaan rata-rata hasil belajar postes siswa SDN 1

Langkapura sebesar 82,93 dengan perolehan n-gain 0,60 dan siswa SDN

2 Langkapura sebesar 81,76 dengan n-gain 0,60 dengan kategori sedang.
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B. Implikasi

Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa, serta pengenalan potensi daerah membuat guru kesulitan

mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan belum

adanya buku teks yang memuat nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di

sekolah-sekolah. Buku teks yang ada tidak memuat nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa, apalagi potensi daerah di mana siswa berada, sehingga siswa

pun lebih mengenal budaya dan potensi daerah lain daripada daerahnya

sendiri.

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa sebagai hasil

pengembangan dari penelitian ini, dapat menjadi solusi bagi guru untuk

mengatasi kesulitan mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa dalam proses pembelajaran. Buku teks tematik ini

menggunakan bahasa yang komunikatif dan pemilihan diksi yang sederhana

sesuai tingkat perkembangan siswa, sehingga buku teks tematik ini akan

dapat membantu siswa belajar secara mandiri mengenai budaya daerahnya.

Selain itu, buku teks ini dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang efektif

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara kognitif maupun afektif

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

Kehadiran buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa juga sangat

efektif mendorong sekolah untuk bukan sekedar mengenalkan nilai-nilai

budaya dan karakter bangsa kepada siswa, melainkan menjadikan nilai-nilai

budaya dan karakter bangsa sebagai pembiasaan dalam bentuk budaya
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sekolah. Peneliti dan pihak sekolah meyakini bahwa menanamkan kebiasaan

(habituation) mengenai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada siswa

akan membuat siswa paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah,

mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya

(psikomotor).

Buku teks yang baik tidak dapat meningkatkan kompetensi siswa secara

otomatis. Meskipun secara teoritis siswa dapat meningkatkan kompetensinya

secara mandiri dengan buku teks tersebut, namun kenyataan menunjukkan

bahwa buku teks pada dasarnya berfungsi untuk megembangkan kegiatan

pembelajaran di kelas. Dengan demikian, diperlukan guru-guru yang kreatif

untuk menyajikan buku teks tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

memberikan kesempatan siswa mengembangkan kompetensinya melalui

pengalaman belajar di kelas.

Pengalaman belajar dapat diperoleh siswa apabila guru dapat menciptakan

kegiatan belajar yang memihak pada siswa (student centered). Dengan

demikian, guru harus mampu mempersiapkan model pembelajaran yang

bukan sekedar menyampaikan apa yang ada di dalam buku teks, melainkan

model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada

siswa.
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C. Saran

1. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa pada subtema

indahnya keragaman budaya negeriku yang dikembangkan telah

memenuhi kriteria penilaian oleh para ahli, sehingga produk

pengembangan ini dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai

referensi penelitian pengembangan buku ajar ataupun buku penunjang

khususnya dalam pembelajaran berbasis budaya dan karakter bangsa,

atau dapat juga dikembangkan produk yang sama bagian subtema yang

lain atau lebih luas lagi pada tema yang lain.

2. Saran Pemanfaatan

a) Siswa

Buku teks tematik ini dapat digunakan siswa sebagai sumber belajar

secara individual maupun kelompok tentang budaya daerah tempat

tinggalnya, sehingga siswa memiliki pengetahuan mengenai budaya

daerah tempat tinggalnya dan dapat menjadi bekal baginya untuk

mempelajari budaya daerah lain atau ketika mengunjungi daerah

lain.

b) Guru

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa ini akan

memberikan manfaat yang optimal apabila: (a) guru memiliki

wawasan yang baik mengenai budaya daerah tempat tinggal siswa,

(b) guru mempelajari dan memahami telebih dahulu buku teks

tematik berbasis budaya dan karakter bangsa sebelum
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menggunakannya dalam proses pembelajaran, (c) setiap bab atau

pelajaran dalam buku teks tematik berbasis budaya dan karakter

bangsa membutuhkan ketepatan waktu yang sangat berpengaruh

terhadap kelancaran proses pembelajaran, sehinggga guru harus

mampu memotivasi siswa untuk menyelesaikan setiap tugas tepat

waktu, (d) pada setiap proses pembelajaran menggunakan buku teks

tematik berbasis budaya dan karakter bangsa, siswa hendaknya

benar-benar dikenalkan dengan nilai-nilai budaya dan karakter

bangsa, sehingga siswa akan memiliki karakter yang kuat dan lebih

mengenal budaya daerahnya.

c) Kepala Sekolah

Buku teks tematik berbasis budaya dan karakter bangsa ini dapat

memberikan gambaran kepada kepala sekolah dalam menetapkan

program sekolah yang berkaikatan dengan penanaman sistem nilai

melalui berbagai bentuk pembiasaan.

d) Peneliti

Buku teks yang dikembangkan peneliti memiliki nilai ekonomis,

sehinga peneliti memiliki peluang untuk mengembangkan produk

lebih lanjut untuk layak dipasarkan.
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