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ABSTRAK 

 

Nama   : Multika Sari 

NIM    : 150209104 

Fakultas/Prodi     : Tarbiyah/Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Pembimbing I      : Daniah, S.Si., M.Pd 

Pembimbing II     : Salfayan Putri Arita, M.Pd 

Kata Kunci           : Model Discovery Learning, Pembelajaran Tematik 

 

Manfaat Pengembangan Bahan Ajar dalam proses pembelajaran sangatlah 

penting, hal ini dapat memotivasi siswa dalam menerima dan memahami materi. 

Dengan menerapkankan bahan ajar yang berbabis discovery learning pada 

pembelajaran tematik. Dalam menjelaskan pembelajaran tematik guru tidak hanya 

menjelaskan tentang konsep yang bersifat hafalan ataupun tulisan, namun 

bagaimaan cara mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan lingkungannya. 

Aakan tetapi pada kenyataanya adanya ketidak sesuain sehingga siswa kurang 

memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru seperti tidak bertanya, tidak 

memberi saran, dan tidak mau mengeluarkan pendapat. Maka penelitian ini 

bertujuan untuk melihat peran bahan ajar yang melibatkan pendidik dan peserta 

didik, dengan menerapkan pengembangan bahan ajar berbasis model discovery 

learning pada pembelajaran tematik. Jenis penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket atau kuesioner yang merupakan Teknik pengumpulan data 

dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden yaitu 

dosen PGMI dan guru kelas IV MIN 11 Banda Aceh untuk dijawab. Berdasarkan 

hasil validasi angket dengan dosen pada tahap I dengan kategori layak dengan 

persentase kelayakan 1,05 dan pada tahap validasi angket dosen tahap II dengan 

kategori sangat layak dengan persentase kelayakan 1,07. Pada tahap III validasi 

angket dengan guru MIN 11 Banda Aceh denga kategori sangat layak dengan nilai 

persentase 1,4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan 

ajar berbasis model discovery learning pada pembelajaran tematik dapat 

dikembangkan dan dapat digunakan oleh pendidik di kelas IV MIN 11 Banda 

Aceh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan berbagai kemampuan atau keterampilan, hal ini terdapat pada UU 

No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembagkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
1
 

Pendidikan bagi kehidupan manusia di era global seperti ini menjadi 

kebutuhan yang amat menentukan bagi masa depan seseorang dalam kehidupanya, 

yang menentukan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih serta 

mengharuskan seseorang menguasai dan memahami berbagai disiplin ilmu agar dapat 

mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Pendidikan merupakan suatu 

proses interaksi manusia antara pendidikan dengan subjek didik untuk mencapai 

____________ 
1
 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SIDIKNAS (Bandung 

Citra Utama, 2006), 72 

 

1 
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tujuan pendidikan.
2
 Proses pembelajaran adalah kegiatan yang dijalani oleh peserta 

didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dengan kegiatan yang bernilai 

edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta 

didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

pembelajaran dilakukuan.
3
  

Sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki 

kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai karakteristik agar 

mampu membantu peserta didik dalam menghadapi kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya perbedaan 

motivasi, minat, bakat, perhatian, harapan dan faktor keluarga, yang menyatu dalam 

proses pembelajaran. Perbedaan-perbedaan inilah yang wajib dikelola untuk 

mencapai proses pembelajaran yang optimal, dengan demikian dituntut guru untuk 

memahami berbagai pendekatan pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan peserta didik dan sesuai dengan materi pembelajaran agar dapat 

membimbing peserta didik secara optimal. Guru dan peserta didik adalah dua sosok 

____________ 
2
 Ulfa Fahmanisa, Tipe Memahami Peserta Didik, (Bandung: CV. Boenz Enterprise, 2002), h. 

1-2 
 

3
 Syaiful Bahri Djamrah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h, 16 
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manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, dalam proses belajar 

mengajar guru harus pandai menggunakan model, pendekatan dan metode.
4
  

Tercapainya proses belajar mengajar tergantung pada cara guru melaksanakan 

proses pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi dengan perserta didik, 

pemberian motivasi, penggunaan metode, model serta media pembelajaran yang baik 

dan sesuai dengan materi pembelajaran. Oleh karena itu guru harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang efektif agar proses pembelajaran bisa berjalan 

dengan lancar dan mampu membuat perserta didik lebih aktif, kreatif dan 

menyenangkan sehingga tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Pada proses 

pembelajaran tidak hanya melibatkan pendidik dan peserta didik saja, akan tetapi 

peran bahan ajar juga sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pannen 

yang mengungkapkan bahwa bahan ajar bahan atau materi pelajaran yang disusun 

secara sistematis sehingga dapat digunakan guru dan siswa pada saat pembelajaran.
5
 

Sedangkan menurut Prastowo bahan ajar adalah segala segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dikelas.
6
  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar sangat 

penting untuk digunakan oleh guru dan peserta didik dalam  proses pembelajaran. 

____________ 
4
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipt, 2005), h. 1- 

 
5
  Pannen, Penulisan Bahan Ajar, (Jakarta: Pusat Antar Universitas, 2001), h. 30  

 
               

6
 Prastowo, Bahan Ajar Pendidikan, (Jakarta : FKIP UNIVERSITAS JAMBI, 2020), h. 10 
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Bahan ajar memiliki sejumlah fungsi dalam  proses pembelajaran, bagi guru dapat 

berfungsi untuk menghemat waktu guru dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Bahan ajar disusun untuk memfasilitasi peserta didik agar mendapat pengalaman 

belajar yang bermakna. Isi bahan ajar diarahkan agar peserta didik lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, menyimpulkan serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi walaupun 

telah disusun sedemikian rupa, guru masih dapat mengembagkan atau memperkaya 

materi dan kegiatan lain yang sesuai dengan anak didiknya dan tetap sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan menyesuaikan model yang telah diterapkan. 

Model adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial. Model pembelajaran sendiri memiliki makna yang lebih luas daripada 

strategi, model atau sekedar prosedur pembelajaran. Saat ini telah banyak 

dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai 

model yang sangat kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam 

penerapannya. Model yang baik dan tepat adalah model pembelajaran yang 

diterapkan pada pembelajaran bahan kajian atau pokok bahasan tertentu dengan 

menggunakan waktu dan dana yang tak begitu banyak serta mendapatkan peserta 

didik hasil yang maksimal. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di sekolah MIN 11 Banda Aceh dengan 

guru kelas IV terdapat permasalahan dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut 

ialah : (1) Siswa kurang memahami materi pada buku siswa (2) Proses pembelajaran 

berpusat pada guru (teacher center) (3) Bahan ajar yang digunakan oleh guru dan 

siswa hanya satu yaitu Buku Guru dan Buku Siswa yang diperoleh dari pemerintah.  

 Hasil analisis kebutuhan guru menunjukkan bahwa guru membutuhkan suatu 

bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran, penyajian 

materi dan soal-soal yang tepat untuk ilustrasi atau gambar yang tepat dan materi 

pembelajaran yang lebih kontekstual, sedangkan peserta didik membutuhkan bahan 

ajar yang memuat materi yang memiliki contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan 

sosialnya.  

 Dari uraian diatas tentang pengembangan bahan ajar peneliti tertarik untuk 

untuk melakukan penelitian tentang “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Model 

Discovery Learning pada Pembelajaran Tematik di Kalas IV MIN 11 Banda 

Aceh”. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah desain pengembangan bahan ajar pada pembelajaran tematik 

berbasis Discovery Learning ? 
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2. Bagaimanakah kelayakan produk bahan ajar berbasis pada pembelajaran 

tematik berbasis Discovery Learning? 

B. Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengembangan bahan ajar berbasis Discovery Learning 

pada pembelajaran tematik dikelas IV MI 

2. Untuk mengetahui kelayakan produk bahan ajar yang digunakan berbasis 

Discovery Learning pada pembelajaran tematk dikelas IV MI 

D. Manfaat Penelitian  
 

 Berdasaran uraian latar belakang masalah dan tujuan diadakanya penelitian 

ini, maka manfaat yag dapat diharapkan dalam penelitian adalah. 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi 

tambahan bagi peneliti berikutnya dan memberikan sumbangan terdapat 

pengembangan ilmu pendidikan pada umunya. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peserta didik   

dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam 

memperoleh pengetahuan juga pemahaman yang lebih lengkap dari 

suatu materi yang diajarkan serta menjadikan peserta didik menjadi 

lebih aktif. 
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b. Bagi Pendidik  

dapat memberikan informasi tambahan terhadap suatu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam menyampaikan suatu materi 

kepada siswa 

c. Bagi Sekolah atau Lembaga  

dapat merekomendasikan pengembangan bahan ajar  berbasis Discovery 

Learning baik digunakan sebagai suatu sarana dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 

d. Bagi Peneliti  

 menambah wawasan baru dalam menggunakan suatu model 

pembelajaran yang nantinya akan sangat membantu peneliti dimasa yang 

akan datang.  

E. Definisi Operasional 

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

pendidikan sekolah. Melalui bahan ajar guru akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dalam proses 

belajar mengajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang disajikan.  

Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis, serta menampilkan secara 
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utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.
7
 

2. Model Pembelajaran Discovery Learning 

Model pembelajaran penemuan (Discovery Learning) model pembelajaran 

Discovery (penemuan) adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran 

sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya 

belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau 

seluruhnya ditemukan sendiri. 

3. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang 

menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran, atau bidang studi 

menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara 

pengetahuan, keterampilan dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan 

konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran. 

   Pembelajaran ini juga melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar 

dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa mata pelajaran. Melalui 

pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas 

yang tinggi. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 

____________ 
               

7
 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Radar Jaya 

Offset, 1992), hal. 205. 
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sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas 

atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar 

peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 A. Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara 

sistematis yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
8
 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

pendidik/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau 

materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-

jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai.
9
  

Dari beberapa uraian diatas bahan ajar dapat merupakan uraian yang 

sistematik serta berkaitan dengan latihan dan teknik yang digunakan dalam 

pengajaran di kelas atau ruangan di mana terjadi proses belajar mengajar. 

Pengembangan bahan ajar juga merupakan proses pemilihan, adaptasi, dan 

pembuatan bahan ajar berdasarkan acuan tertentu.  

____________ 
             

8
 Mawardi, dkk, Pembelajaran Mikro, ....., h. 57.   

             
9
 Mawardi, dkk, Pembelajaran Mikro, ....., h. 33.   

10 
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B. Fungsi Bahan Ajar  

Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik 

a) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar.  

b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilisator.  

c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.  

d) Pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi kompetensi yang 

mestinya diajarkan kepada peserta didik. 

e) Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.  

 

 2.  Fungsi Bahan Ajar Bagi Peserta Didik  

a) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta 

didik yang lain.  

b) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki.  

c) Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing.  

d) Peserta didik dapat belajar berdasarkan urutan yang dipilihnya sendiri.  

 

e) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang 

mandiri.  
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f) Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya   

dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari atau dikuasai.
10

  

C.  Tujuan Pengembangan Bahan Ajar  

Tujuan dari pengembangan bahan ajar yaitu sebagai berikut: 

 

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan 

tujuan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik.  

2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar disamping 

makalah-makalah teks yang terkadang sulit diperoleh.  

3. Memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, sekaligus 

sebagai pedoman dalam mengarahkan aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran 

4. Sebagai alat ukur atau evaluasi dalam suatu proses pembelajaran, sehingga 

kemampuan dan pemahaman peserta didik dapat diketahui.  

Bahan ajar disini juga dapat dijadikan sebagai pengukuran bagi peserta didik 

dalam proses pembelajaran, dengan cara mengidentifikasi pemahaman peserta didik 

____________ 
10

 Romlah, Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Dengan Model Tematik Terinteragrasi 

Ayat Al-Quran, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengadilan Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN 

Raden Intan Lampung, 2014), h.17-18.   



13 
 

 

dari latihan-latihan yang ada di bahan ajar.
11

 Sehingga bahan ajar yang digunakan 

dapat dijadikan sebagai panduan terhadap proses belajar mengajar. 

D. Jenis-Jenis Bahan Ajar  

 Jenis bahan ajar dikelompokkan menjadi empat yaitu: (a) bahan cetak antara 

lain handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, brosur, leaflet, wallchart, 

foto/gambar, model/maket, (b) bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan 

hitam, dan CD audio, (c) bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video CD, 

film, dan (d) bahan ajar interaktif. Empat jenis bahan ajar tersebut akan sangat 

bermanfaat dalam proses pembelajaran jika digunakan secara tepat sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 

1. Bahan Ajar Cetak  

Bahan ajar cetak merupakan sejumlah bahan ajar yang berbentuk kertas untuk 

keperluan pembelajaran atau untuk menyampaikan sebuah informasi.12 Bahan ajar 

cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara 

baik maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa keuntungan yaitu: 

a. Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan 

bagi seorang pendidik untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian 

mana yang sedang dipelajari  

____________ 
11

 Fitri Erning Kurniawati, Pengembangan Bahan Ajar Aqidah Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah, 2015, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 2, h. 370-375.   
12

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), h. 41.   
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b. Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit  

c. Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara 

mudah  

d. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi 

individu  

e. Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja  

f. Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk 

melakukan aktivitas, seperti menandai, mencatat, membuat sketsa  

g.  Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai 

besar  

h. Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri.
13

 

 

 Kita mengenal beberapa jenis bahan ajar cetak, antara lain handout, buku, 

modul, LKS.  

1) Handout  

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang pendidik untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout adalah pernyataan yang 

telah disiapkan oleh pembicara. Handout biasanya diambilkan dari 

beberapa literature yang memiliki relevansi dengan materi yang 

diajarkan/KD dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

____________ 
             

13
 Mawardi, dkk, Pembelajaran Mikro, ....., h. 34.   
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Saat ini handout dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan 

cara download dari internet, atau menyadur dari sebuah buku.  

2)  Buku  

Buku ajar adalah buku yang disusun untuk kepentingan proses 

pembelajaran baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari 

sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kajian bidang tertentu yang kemudian 

dirumuskan menjadi bahan pembelajaran. Buku ajar merupakan salah satu 

jenis bahan ajar yang berupa bahan cetak. Buku ajar merupakan bahan tertulis 

yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari penulisnya. Isi buku 

didapat dari berbagai sumber misalnya: buku referensi, pengamatan, 

penelitian, pengalaman, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai 

fiksi yang sifatnya berkaitan dengan materi ajar. 

   Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca, disajikan secara menarik 

dilengkapi dengan gambar dan keterangan-keterangannya, isi buku harus 

mencerminkan sesuatu yang cocok dengan ide penulisannya. Buku pelajaran 

berisi tentang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peserta didik 

untuk belajar.  

3)  Modul 

   Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, modul diartikan sebagai 

kegiatan program belajar mengajar dengan memberikan banyak tugas sesuai 
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dengan aturan yang dipakai. Tugas yang diberikan sudah mencakup petunjuk, 

tujuan, serta materi pelajaran dan evaluasinya. Modul adalah sebuah buku 

yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak 

tentang:  

 a) Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik/pendidik)  

 b) Kompetensi yang akan dicapai  

 c) Content atau isi materi  

 d) Informasi pendukung  

 e) Latihan-lataihan  

 f) Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)  

 g) Evaluasi  

 h) Balikan terhadap hasil evaluasi. 

Sebuah modul akan bermakna kalau peserta didik dapat dengan mudah 

menggunakannya. Pembelajaran dengan modul memungkinkan peserta didik yang 

memiliki kemampuan bagus dalam belajar akan lebih mudah dan cepat 

menyelesaikan kompetensi dasar yang diharapkan oleh pembelajaran dibandingkan 

dengan peserta didik lainnya.
14

 

 

____________ 
             

14
 Mawardi, dkk, Pembelajaran Mikro, ....., h. 36-37   
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E. Discovery Learning 

 Model pembelajaran penemuan (Discovery Learning) model pembelajaran 

Discovery (penemuan) adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran 

sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum 

diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan 

sendiri. 

Berikut ini beberapa pengertian Discovery Learning dari beberapa sumber 

buku/ahli: 

1. Menurut Hosan (2014:282), discovery learning adalah suatu model 

untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama 

dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga belajar berfikir analis 

dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. 

2. Menurut Sund, discovery learning adalah proses mental dimana siswa 

mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip, mencerna, mengerti 

menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan dan sebagainya (Suryasubrata, 2002:193) 

1. Jenis dan bentuk discovery learning 

 Terdapat dua cara dalam pembelajaran penemuan (Discovery Learning), 

menurut Suprihatiningrum (2014:244), yaitu: 

1. Pembelajaran penemuan bebas (free discovery learning) yakni 

pembelajaran penemuantanpa adanya petunjuk atau arahan 
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2. Pembelajaran penemuan terbimbing ( guided discovery learning) yakni 

pembelajara yang dibutuhkan guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajarannya. 

2. Karakteristik dan Tujuan Discovery Learning 

 Ciri atau karakteristik discovery learning adalah 

1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan 

2. Berpusat pada siswa 

3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang 

sudah ada. Hosnan (2014) 

3. Langkah model pembelajaran discovery learning 

1. Pemberian rangsangan (stimulation) 

Guru memberikan motivasi kepada siswa dan menginformasikan mengenai 

tema Peduli Terhadap Lingkungan Makhluk Hidup, subtema Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku, serta melakukan sesi tanyak jawab 

mengenai pembelajaran hari ini.  

2. Pernyataan/Identifikasi masalah (problem statement) 

Sebagai kegiatan pembuka guru memperlihatkan serumpun padi kepada 

siswa dan guru mengajukan pertanyaan mengenai padi tersebut dan 

menanyakan apa yang mereka ketahui dari serumpun padi tersebut. Guru 

memberikan motivasi peserta didik untuk berfikir luas mengenai apa yang 

mereka ketahui dengan menjelaskan serumpun padi yang ada didepan mereka. 



19 
 

 

3. Pengumpulan data (data collection) 

Guru menyuruh siswa untuk membaca teks pada buku siswa secara 

bergantian, kemudian siswa mencoba mendiskudikan pertanyaan yang ada di 

buku siswa. 

4. Pengolahan data (data processing) 

Guru meminta siswa saling mencocokkan jawaban kepada satu atau 

beberapa teman lainya, kemudian guru meminta siswa mendiskusikan untuk 

menemukan perbedaan jawaban mereka. Guru mengingatkan kembali tentang 

teks yang telah mereka baca diawak kegiatan pembelajaran. 

5. Pembuktian (verification) 

Guru meminta siswa untuk membacakan informasi tentang jawaban dari 

permasalahan yang telah mereka diskusikan, kemudian siswa dan guru 

mendiskusikan jawaban secara klasikal dan menyimpulkan jawaban. 

6. Menarik simpulan (generalization) 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran hari ini, siswa 

menulis refleksi dari kegiatan : bagaiamana perasaan siswa selama pelajaran 

berlangsung, siswa menceritakan kembali apa yang sudah mereka pelajari hari 

ini. Guru menyampaikan pesan moral, kemudian guru menutup pembelajaran 

hari ini dengan memberi salam dan ditutup dengan doa.  
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4. Kelebihan Discovery Learning 

1. Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berfikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 

2. Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri 

proses menemukanya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih 

lama untuk diingat 

3. Menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini 

mendorong untuk menemukan penemuan lagi sehingga minat 

belajarnya meningkat. 

4. Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan 

lebih mampu mentransfer pengetahuanya berbagai konteks. 

5. Model ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri.
15

 

5. Kelemahan Discovery Learning 

1. Model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan fikiran untuk 

belajar 

2. Model ini tidak efesien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, 

karena membutuhan waktu yang lama untuk membantu mereka 

menemukan teori untuk pemecahan masalah lainya 

3. Harapan-harapan yang terkadang dalam model ini dapat buyar 

berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-

cara yang lama. 

____________ 
             

15
 Suherman, dkk, Pembelajaran Discovery Learning, 2001, h. 179 
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4. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berfikir yang akan 

ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.
16

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kelemahan dari model ini bukan 

berarti kelemahan yang sangat fatal, jika dilakukan dengan kesiapan untuk 

belajar akan lebih terarah, dan membutuhkan waktu yang lebih lama agar 

proses pembelajaran lebih efektip dan efesien. Lebih menyediakan 

kesempatan bertanya  kepada siswa untuk berfikir. 

F. Pembelajaran Tematik  

1. Konsep Pembelajaran  

Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang 

menggabungkan suatu konsep dalam dalam beberapa materi, pelajaran atau bidang 

studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi 

antara pengetahuan, keterampilan dan nilai yang memungkinkan siswa aktif 

menemukan konsep sertap serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan 

otentik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran.  

 Pembelajaran ini juga melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar 

dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa mata pelajaran. Melalui 

pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas 

yang tinggi. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 

sambil melakukan sesuatu (learning by doing).  

____________ 
             

16
 Kurniasih, dkk, Pembelajaran Discovery Learning, 2014, h. 64-65 
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Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang 

menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih 

efektif.  

Berikut definisi dan pengertian pembelajaran tematik dari beberapa sumber : 

1. Menurut Mamat dakk (2007), pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran (bahkan lintas rumpun mata 

pelajaran) yang diikat dalam tema-tema tertentu  

2. Menurut Suryosubroto (2009), pembelajaran tematik adalah satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran 

serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik ialah pembelajaran terpadu 

dimana dalam satu tema itu melibatkan beberapa mata pelajaran atau suatu konsep 

yang menggabungan dalam beberapa materi. 

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Tematik 

Prinsip adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, sangat penting, selalu ada 

dalam situasi kondisi serupa. Sehingga keberadaanya dipahami penting karena 

fungsinya untuk memberikan pedoman. Dengan demikian, prinsip 

pembelajaran terpadu adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, keberadaanya 

penting karena berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran terpadu. 
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Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran terpadu tematik yang harus 

dipahami oleh pendidik, antara lain : 

a. Berpusat pada siswa 

b. Pengalaman langsung 

c. Pemisah mata pelajaran tidak jelas 

d. Penyajian beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran 

e. Fleksibel 

f. Bermakna dan utuh 

g. Mempertimbangkan waktu dan ketersediaan sumber 

h. Tema terdekat dengan anak 

i. Pencapaian kompetensi dasar bukan tema.
17

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, ada 9 (Sembilan) prinsip 

dalam pembelajaran terpadu yang harus dikuasai oleh seorang pendidik dalam 

menyampaikan konsep atau teori pembelajaran tematikn sehingga akan 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna serta student center. Misalnya 

dalam penyampaian materi pembelajaran, materi atau tema yang sedang 

diajarkan dikaitkan langsung dengan pengalaman peserta didik sehari-hari. 

 

 

 

____________ 
             

17
 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik, dan Penilaian), (Bandung 

Alfabeta, 2014), h.95-99 
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4. Materi Pembelajaran Tematik Kelas IV MI 

Adapun materi dalam bahan ajar ini adalah dengan tema 3 (Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup) subtema 1 (Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku) 

dan Pembelajaran 1, yang terdiri dari 3 mata pelajaran yaitu IPA 

(Keseimbangan Lingkungan) Bahasa Indonesia (Kosakata Baku) dan IPS 

(Bentang Alam). 

 Tabel 2.4 KD dan Indikator Tema 3 Subtema 1 dan Pembelajaran 1 

  IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8  Memahami pentingnya 

upaya keseimbangan dan 

pelestarian sumber daya 

alam di lingkungannya 

3.8.1  Mengidentifikasi masalah-masalah 

keseimbangan lingkungan 

3.8.2 Menjelaskan fungsi tentang 

keseimbangan lingkungan 

4.8  Melakukan kegiatan 

upaya pelestarian sumber 

daya alam bersama orang-

orang di lingkungannya 

4.8.1  Melakukan identifikasi masalah 

keseimbangan lingkungan 

4.8.2    Memahami kegiatan upaya pelestarian 

lingkungan 

 

   Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 

3.3.1 Membuat daftar pertanyaan 

untuk persiapan wawancara 

4.3  Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif dalam 

bentuk teks tulis 

4.3.1  Membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku 

dan kalimat efektif untuk 

persiapan wawancara. 
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IPS 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

3.1.1  Mengidentifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, 

dan pantai serta pemanfaatan 

sumber daya alamnya bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

4.1.1  Menyajikan informasi hasil 

identifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, 

dan pantai serta pemanfaatan 

sumber daya alamnya bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

 

G. Materi Pembelajaran 

Keseimbangan Lingkungan 

1. Pengertian Keseimbangan Lingkungan 

 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, 

dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Ekosistem 

disusun atas dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Kedua komponen saling 

berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Peristiwa rantai makanan 

kanan dan jaring  makanan  adalah contoh  interaksi dalam menjaga keseimbangan 

lingkungan. Interaksi yang saling membutuhkan antar komponen biotic dalam rantai 

makanan dan jaring makanan yang seimbang menyebabkan tidak ada satupun  

komponen biotik yang jumlahnya terlalu banyak atau sedikit. Interaksi terjadi pula 

antar komponen biotic dengan abiotic bila sesuai dan berjalan baik. 
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2. Upaya Menjaga Keseimbangan Lingkungan dilakukan di dalam rumah 

dalah: 

1. Kurangi penggunaan bahan kimia pencemaran lingkungan 

2. Mengurangi penggunaan plastik 

3. Mengurangi produk sampah rumah tangga 

4. Memisahkan sampah yang organik dan anorganik 

5. Hemat dalam penggunaan air 

6. Menghemat penggunaan listrik 

7. Menghindari pemborosan bahan bakar 

3. Dilakukan di lingkungan adalah: 

1. Melakukan reboisasi 

2. Melindungi satwa langka 

3. Bijak dalam bercocok tanam 

4. Mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri 

5. Melakukan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL 

4. Salah Satu Contoh Keseimbangan Lingkungan 

Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

makanan pokok. Beras (padi), sagu, dan singkong adalah beberapa diantaranya. 

Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber 

daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Padi adalah salah satu 
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tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi nusantara Indonesia. 

Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaanya. 

Keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan 

rakyat Indonesia yang sejahtera. 

 

 
Gambar: 2.1 padi persawahan 

(Sumber://www.google.com/search?q=gambar+padi&safe) 

 

 
Gambar: 2.2 petani dan padi 

(Sumber://www.google.com/search?q=gambar+padi&safe) 
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Kosakata baku 

Kosakata baku ialah  kata-kata yang sesuia dengan kaidah yang dibakukan 

berupa ejaan, tata bahasa baku dan kamus umum, baik secara penulisan maupun 

pengucapan. Kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau percakapan sehari-hari. 

Kosakata baku Kosakata tidak baku 

Apotek Apotik 

Februari Pebruari 

Tidak Ngak 

 

Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan 

maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. 

Dengan kata lain, kalimat efektif mampu  menimbulkan kembali gagasan-gagasan 

pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis.  

Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa 

syarat sebagai berikut: 

a) Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 

b) Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang      penulis. 

c) Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau   pendengarnya 

dengan tepat. 

d) Sistematis dan tidak bertele-tele 
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Bentang alam 

Bentang Alam adalah yang diartikan sebagai suatu unit geomorfologis yang 

pengelompokannya berdasar pada sejumlah karakteristik seperti kelandaian, elevasi, 

stratifikasi, orientasi, paparan batuan serta jenis tanah. Berdasarkan definisi tersebut 

maka yang termasuk ke dalam jenis-jenis bentang alam adalah lembah, bukit, tanjung 

dan lain-lain. Dalam artian yang sederhana, Bentang Alam sering disepadankan 

dengan istilah Kenampakan Alam yakni hamparan alam dengan bentuk yang 

beraneka ragam seperti bukit, gunung, lembah, pantai, laut dan sebagainya. 

Pantai: Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, Pantai 

ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan 

untuk objek wisata. 

 
Gambar: 2.3 pantai landai 

(Sumber : htt://www.google.com/search?q=gambar+pantai=landai&safe) 
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Gambar : 2.4 pantai terjal 

(Sumber: htt://www.google.com/search?q=gambar+pantai=terjal&safe) 
 

Dataran Tinggi 

Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas 

permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek 

wisata dan usaha perkebunan. 

 

 
Gambar : 2.5 daratan tinggi 

(Sumber: http://www.google.com/search?q=gambar=daratan=tinggi&safe) 
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Dataran Rendah 

Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang 

dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di 

sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di 

antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri serta beberapa jenis kegiatan 

perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu.
18

 

 
Gambar: 2.6 daratan rendah pertanian 

(Sumber: http: //www.google.com/search?q=gambar+daratan+rendah&safe) 

 

 
Gambar: 2.7 daratan rendah peternakan 

(Sumber: http://www.google.com/search?q=gambar+daratanpeternakan&s 

 

____________ 
            

18
Buku Siswa tema 3 ”PeduliTerhadapMakhlukHidup” kelas IV (BukuTematikTerpadu 

Kurikulum2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) 
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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau sering 

disebut Research Development (R&D). Research and Development (R&D) adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengahasilkan produk-produk tertentu serta 

menguji validasi dan keefektifan produk tersebut dalam penerapanya. Menurut 

Sukma Dinata Research and Development adalah pendeatan penelitian untuk 

menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada.
19

 Desain 

penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D (four-D). model penelitian dan 

pengmbangan model 4D terdiri dari 4 tahapan, yaitu; define, design, develop, dan 

disseminate. Model pengmbangan 4D dapat diadaptasikan menjadi 4P, yaitu; 

pendefenisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran.
20

  

1. Define (Pendefinisian)  

 Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan 

mendefinisika syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini 

sering dinamakan analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan 

analisis yang berbeda beda. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan 

____________ 
 
19

 Hanafi, Konsep Penelitian R&D Dalam Bidang Pendidikan, (Banten: UIN      Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hlm. 130-131 

  
20

 Thiagarajan, Metode Pengmbangan, 1974, h. 5  
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kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan 

produk yang sesuai dengannkebutuhan pengguna serta model penelitian dan 

pengembangan (model R & D). yang cocok digunakan untuk mengembangkan 

produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literatur atau penelitian 

pendahuluan. Thiagrajan (1974) menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada 

tahap define yaitu: 

a. Analisi Awal (Front-end analysis) 

 Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran.  

b. Analisis Peserta Didik (Learner analysis)  

Pada tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik, misalnya: 

kemampuan, motivasi belajar, latar belakang pengalaman, analisis 

peserta didik meliputi karakteristik kemampuan akademik, usia dan 

motivasi terhadap mata pelajaran 

c. Analisis Tugas (Task analysis)  

pendidik menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta 

didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. 

Analisis tugas terdiri dari analisis terhadap Kompetensi (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) terkait materi yan akan dikembangkan 

melalui model Discovery Learning. 
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d. Analisis Konsep (Concept analysis)  

Menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun langkah-

langkah yang akan dilakukan secara rasional. Yang digunakan 

sebagai sarana pencapaian kompetensi tertentu, dengan cara 

mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis bagian utama 

materi pembelajaran.  

e. Analisis Tujuan Pembelajaran (Specifying instructional)  

 objectives Menulis tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang 

diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. 

f. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Sebelum menyusun bahan ajar, tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang akan diajarkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. 

Hal ini berguna untuk membatasi sejauh mana pengembangan 

modul akan dilakukan, selain itu berguna sebagai rambu-rambu 

agar dalam penelitian tidak menyimpang dari tujuan awal pada saat 

menulis bahan pembelajaran. 

g. Analisis materi 

 Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi 

utama yang perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi 

yang relevan, dan menyusunnya kembali secara sistematis. 

Mengidentifikasi materi yang dibutuhkan modul dilakukan dengan 
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bertukar pendapat dengan para ahli dibidang. Langkah selanjutnya 

adalah mengumpulkan informasi tentang materi yang dibutuhkan. 

Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber buku penunjang yang 

ada di lapangan dan sumber belajar yang terdapat dalam silabus. 

2.   Design (Perancangan) 

Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, selanjutnya 

dilakukan tahap perancangan. Tahap perancangan ini bertujuan untuk 

merancang suatu model yang dapat digunakan dalam pembelajaran Tematik 

pada tahap perancangan ini.  

a. Menyusun tes kriteria sebagai tindakan pertama untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik, dan sebagai alat evaluasi setelah 

implementasi kegiatan. 

b. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan 

karakteristik peserta didik. 

c. Pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media 

audio visual, pada saat pembelajaran tentu saja peserta didik disuruh 

melihat dan mengapresiasi tayangan media audio visual tersebut. 
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d. Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi pembelajaran 

berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat. 

Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal 

(prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, 

tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka 

isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dalam konteks pengembangan model 

pembelajaran, tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual 

model dan perangkat pembelajaran (materi, media, alat evaluasi) dan 

mensimulasikan penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam 

lingkup kecil. Tahapan perancangan pada penelitian ini dilakukan untuk 

membuat modul atau bahan ajar yang sesuai dengan kerangka isi hasil tahapan 

pendefinisian yang telah dilakukan sebelumnya. 

5. Develop (pengembangan) 

 Thiagarajan (1974: 8) membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan 

yaitu: expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan 

teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam 

kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang 

diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran 

yang telah disusun.  
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Developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada 

sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, 

reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji cobadigunakan 

memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan kembali 

sampai memperoleh hasil yang efektif. 

4. Disseminate (penyebarluasan) 

Thiagarajan (1974: 9) membagi tahap disseminate dalam tiga kegiatan yaitu: 

validation testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation 

testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian 

diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi 

dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk 

diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. 

Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan packging 

(pengemasan), diffusion and adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat 

dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan 

dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku 

dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (difusi) atau dipahami 

orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka. Pada konteks pengembangan 

bahan ajar, tahap dissemination dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui 
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pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada pendidik dan peserta didik. 

Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respons, umpan balik terhadap 

bahan ajar yang telah dikembangkan.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di MIN 11 Banda Aceh, penelitian dilakukan pada semester 

ganjil tahuan ajaran tahun ajaran 2020 yaitu pada bulan desember. 

D. Metode dan Alat Pengumpulan data 

 1. metode pengumpulan data 

  Pada penelitian pengembagan bahan ajar ini pengembagan data menggunakan 

penyebaran angket yang digunakan untuk mengukur kelayakan dari bahan ajar yang 

telah dikembangkan dan diberikan kepada ahli media dan materi. 

2. alat pengumpulan data 

 a. Angket 

 Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
21

 Angket yang digunakan pada 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data  kelayakan bahan ajar 

yang telah dikembangkan. Kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan 

komponen materi dan media.   

____________ 
            

21
 Sugiono, Penelitian dan Pengembangan, 2015, h. 199 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
 

 Data uji kevalitan diperoleh dari lembar validasi berdasarkan penilaian para 

validator ahli. Informasi yang diperoleh melalui instrumen ini digunakan sebagai 

masukan dalam merevisi metode pembelajarn yang telah dikembangkan hingga 

menghasilkan produk akhir yang valid. 

F. Validasi Instrumen 
 

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid 

dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid 

dan relibel.
22

 Uji validasi yang dgunakan dalam penelitian ini menggunakan validasi 

para ahli yaitu salah satu dosen fakultas tarbiya dan keguruan UIN Ar-Raniry. 

G. Teknik Analisis Data 
 

 Data yang diperoleh melalui kegiatan uji coba diklarifikasikan menjadi data 

kualitatif. Data kualitatif berupa keritik dan saran yang dikemukakan ahli metode 

dihimpun untuk memperbaiki produk bahan ajar yang berbasis model discovery 

learning. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk validasi bahan ajar 

berbasis Discovery Learning sebagai berikut: 

____________ 
22

 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 348 
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1. Analisis Data Hasil Validasi Bahan Ajar 

Data-data yang diperoleh melalui prosedur R&D yang digunakan dalam 

penyusunan tugas akhir ini. Data yang terkumpul adalah data kualitatif dan 

kuantitatif melalui analisis melalui produk bahan ajar. Data kualitatif berupa 

saran, kritik, komentar dan jawaban tertulis dari pernyataan dengan para ahli. 

Data kualitatif akan di deskripsikan sendiri oleh peneliti, sedangkan data 

kuantitatif diolah dengan bantuan beberapa rumus agar lebih mudah disajikan 

kepada orang lain. Data kuantitatif yang digunakan untuk validasi data 

mengacu pada 4 kriteria penilaian sebagai berikut: 

  Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Validasi 

No Kriteria Poin Artinya 

1 Sangat Valid 4 Apabila penilaian sangat baik/sangat 

sesuai dengan pernyataan 

2 Valid 3 Aapabila penilaian baik/sesuai dengan 

pernyataan 

3 Kurang Valid 2 Apabila penilaian kurang baik/kurang 

sesuai 

4 Tidak Valid 1 Apabila penilaian sangat kurang 

baik/kurang sesuai dengan pernyataan 

 

1. Skor 4, apabila penilain sangat valid 

2. Skor 3, apabila penilaian valid 
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3. Skor 2, apabila penilaian kurang valid 

4. Skor 1, apabila penilaian sangat kurang valid 

Sebelumnya, data yang diperoleh dengan instrumen pengumpulan data yang telah 

dibahas sebelumnya dengan menggunakan teknik analisis dan persentase sesuai 

rumus yang telah di tentukan, sebagai berikut: 

1. Menghitung skor rata-rata setiap aspek dapat menggunakan persamaan. 

       𝑥 = 
  

 
 

Keterangan: 

𝑥  = Skor rata-rata penilaian oleh ahli 

 𝑥 = Jumlah skor yang diperoleh dari ahli 

N = Jumlah pertanyaan 

2. Analisis Data Angket Validasi 

Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai dengan kriteria. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kualitas terhadap kelayakan produk 

pengembangan bahan ajar yang di analisis secara deskriptif. Dengan 

menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 

Persentase kelayakan = 
                            

                          
 × 100 % 
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Tabel  3.2 Kriteria Kualitas Bahan Ajar
23

 

No Nilai Kriteria Keputusan 

1 0,81 < × = 1,00 Sangat Layak Apabila semua item pada unsur 

yang dinilai sengat sesuai dan tidak 

ada kekurangan dengan bahan ajar 

sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan ajar peserta didik 

2 0,62 < × = 0,81 Layak Apabila semua item yang dinilai 

sesuai, meskipun ada sedikit 

terdapat kekurangan dan perlu 

adanya pembenaran dengan produk 

bahan ajar, namun tetap dapat 

digunakan sebagai bahan ajar 

peserta didik 

3 0,43 < × = 0,62 Kurang Layak Apabila semua item pada unsur 

yang dinilai kurang sesuai, ada 

sedikit kekurangan dan atau 

banyak dengan produk ini, 

____________ 
 

23
 Aini Meitanti Rosalina, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis STEM (Science Tecnologi 

Engineering And Mathematick) Pada Pokok Bahasan Bioteknologi Kelas XII SMA (Sekolah 

Menengah Atas),”Skripsi”, Jember: Universitas Jember, 2017. H.26 
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sehingga perlu pembenaran agar 

dapat digunakan sebagai bahan ajar 

4 0,25 < × = 0,43 Tidak Layak Apabila masing-masing item pada 

unsur dinilai tidak sesuai dan 

terdapat kekurangan dengan 

produk ini, sehingga sangat 

dibutuhkan pembenaran agar dapat 

digunakan sebagai bahan ajar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Desain Penyusunan Bahan Ajar 
 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa bahan ajar berbasis model Discovery 

Learning, bahan ajar ini didesain secara menarik sehingga peserta didik dapat mudah 

memahami secara mandiri dan dapat digunakan dengan mudah. Bahan ajar berbasis 

model Discovery Learning ini dikembangkan dengan mengikuti tahapan dari 

pengembangan model 4D. 

1. Define (Pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisika 

syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan 

analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang 

berbeda beda. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan 

analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang 

sesuai dengannkebutuhan pengguna serta model penelitian dan 

pengembangan (model R& D). yang cocok digunakan untuk 

mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literatur atau 

penelitian pendahuluan. Thiagrajan (1974). 
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2. Develop (pengembangan) 

Thiagarajan (1974: 8) membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan 

yaitu: expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal 

merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan 

produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. 

Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan 

rancangan pembelajaran yang telah disusun. Developmental testing 

merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang 

sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi atau komentar 

dari sasaran pengguna model. Hasil uji cobadigunakan memperbaiki produk. 

Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan kembali sampai memperoleh 

hasil yang efektif. 

3.  Develop (pengembangan) 

Thiagarajan (1974: 8) membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan 

yaitu: expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal 

merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan 

produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. 

Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan 

rancangan pembelajaran yang telah disusun. Developmental testing 

merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang 
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sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi atau komentar 

dari sasaran pengguna model. Hasil uji cobadigunakan memperbaiki produk. 

Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan kembali sampai memperoleh 

hasil yang efektif.  

4. Disseminate (penyebarluasan) 

Thiagarajan (1974: 9) membagi tahap disseminate dalam tiga kegiatan 

yaitu: validation testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap 

validation testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan 

kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat 

implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah 

produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian 

tujuan. 
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a. Hasil validasi Bahan Ajar Oleh Dosen PGMI 

Tabel 4.1 Validator Dosen Tahap 1 Bahan ajar Bebasis Model Discovery 

Learnin pada pembelajaran tematik di kelas IV MI 

Aspek 

kelayak

an isi 

Item 

Penilaian 

Kriteria Penilain 

 

Skor Kriteria 

Skor 
1 2 3 4 

Kesesuaian 

materi dengan 

KD 

1. Kelengkapan 

materi 

2. Keluasan 

materi 

3. Kedalaman 

materi 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 Tidak 

baik 

 Keakuratan 

materi 

4. Kedalaman 

materi 

5. Keakuratan 

konsep dan 

defenisi 

6. Keakuratan 

data dan fakta. 

 2 

2 

 

2 

  Kurang 

baik 

Kemutakhiran 7. Keakuratan 

gambar, 

diagram dan 

ilustrasi dalam 

sehari-hari 

8. Menggunakan 

contoh dan 

kasus yang 

terdapat dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

  

 

 

 

3 

 

 

3 

 Baik 
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Mendorong 

keingin tahuan 

9. Mendorong 

rasa ingin tahu 

10. Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

1 

 

1 

   Tidak 

baik 

Aspek 

kelayak

an 

penyaji

an 

Teknik 

Penyajian 

11. Keruntutan 

konsep 

  3  Baik 

Pendukung 

penyajian 

12. Contoh-contoh 

soal dalam 

setiap kegiatan 

13. Soal latihan 

pada setiap 

akhir kegiatan 

belajar 

14. Kunci 

jawaban soal 

latihan 

 

 

15. Pengantar  

16. Glosarium  

17. Daftar pustaka 

 

 

 

 

1 

 

 3 

 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

 Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 Penyajian 

pembelajaran  

18. Keterlibatan 

peserta didik 

  3  Baik  

Aspek 

kebaha

saan  

Lugas  19. Ketepatan 

struktur 

kalimat  

20. Keefektifan 

kalimat 

21. Kebakuan 

istilah 

  3 

 

3 

 

3 

 Baik  
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Komunikatif  22. Pemahaman 

pesan terhadap 

informasi  

 2   Kurang 

baik 

Dialog dan 

interaktif 

23. Kemampuan 

memotivasi 

peserta didik 

  3  Baik  

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik  

24. Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

intelektual 

peserta didik 

25. Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

emosional  

  3 

 

 

 

3 

 Baik  

 peserta didik      

Kesesuaian 

dengan kaidah 

Bahasa 

26. Ketepatan tata 

bahasa 

27. Ketepatan 

ejaan 

  3 

 

3 

 Baik  

                   Jumlah 6 8 65   

 0,2

2 

0,2

9 

2,4

0 

  

                   Rata-rata        31,62  Baik  
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Untuk menghitung masing masing skor, nilai dosen 1 maka dapat dihitung 

dengan persentase sebagai berikut: 

       Persamaan = 
               

                
  = p = 

  

 
 = 26,33 

Selanjutnya untuk menghitung indeks kelayakan data dihitung sebagai 

berikut: 

Persentase kelayakan = 
                           

                          
 × 

     

 
  = 1,05 

Berdsarakan hasil penelitian kualitas bahan ajar pada tabel 4.1 dapat dilihat 

bahwa penilaian tiap aspek yang di evaluasi oleh dosen ahli terhadap bahan ajar 

berbasis model discovery learning didapat rata-rata kategori baik sebesar 3 atau 

di kategorikan baik, hal ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang telah 

dikembangkan layak dan dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

Tabel 4.2 Validator Dosen Tahap 2 Bahan ajar Bebasis Model Discovery 

Learning pada pembelajaran tematik di kelas IV 

 

Aspek 

kelaya

kan 

isi 

Item 

Penilaian 

Kriteria 

Penilain 

 

Skor Kriteria 

Skor 
1 2 3 4 

Kesesuaian 

materi dengan 

KD 

1. Kelengkapan 

materi 

2. Keluasan 

materi 

3. Kedalaman 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 Kurang 

baik 
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 Keakuratan 

materi 

 

4. Keakuratan 

konsep dan 

defenisi 

5. Keakuratan 

data dan 

fakta. 

6. Keakuratan 

gambar, 

diagram dan 

ilustrasi 

dalam sehari-

hari 

 

  

 

 

 4 

 

 

4 

4 

Sangat 

baik 

Kemutakhiran 7. Gambar 

diagram dan 

ilustrasi 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

8. Menggunaka

n contoh dan 

kasus yang 

terdapat 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Sangat 

baik 
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Mendorong 

keingin tahuan 

9. Mendorong 

rasa ingin 

tahu 

10. Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

 

 

 

  4 

 

4 

Sangat 

baik 

Aspek 

kelaya

kan 

penya

jian 

Teknik 

Penyajian 

11. Keruntutan 

konsep 

   4 Sangat 

baik 

Pendukung 

penyajian 

12. Contoh-

contoh soal 

dalam setiap 

kegiatan 

13. Soal latihan 

pada setiap 

akhir 

kegiatan 

belajar 

14. Kunci 

jawaban soal 

latihan 

15. Pengantar  

16. Glosarium  

17. Daftar 

pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

Sangat 

baik 

 Penyajian 

pembelajaran  

18. Keterlibatan 

peserta didik 

   4 Sangat 

baik 
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Aspek 

kebah

asaan  

Lugas  19. Ketepatan 

struktur 

kalimat  

20. Keefektifan 

kalimat 

21. Kebakuan 

istilah 

   

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

Sangat 

baik 

Komunikatif  22. Pemahaman 

pesan 

terhadap 

informasi  

   4 Sangat 

baik 

Dialog dan 

interaktif 

23. Kemampuan 

memotivasi 

peserta didik 

   4 Sangat 

baik 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

pta didik  

24. Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n intelektual 

peserta didik 

 

25. Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n emosional  

   

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Sangat 

baik 

 pesesererta 

didik 

     

Kesesuaian 

dengan kaidah 

Bahasa 

26. Ketepatan 

tata bahasa 

   4 Sangat 

baik 
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27. Ketepatan 

ejaan 

 

 

 

4 

                          Jumlah    18 98  

   0,6

6 

3,6

2 

 

                      Rata-rata               4,28 Sangat 

baik 

 

Persamaan = 
               

                
  = p = 

   

 
 = 38,6 

Selanjutnya untuk menghitung indeks kelayakan data dihitung sebagai 

berikut: 

Persentase kelayakan = 
                           

                          
 × 

    

 
  = 1,07 

Berdsarakan hasil penelitian kualitas bahan ajar pada tabel 4.2 dapat dilihat 

bahwa penilaian tiap aspek yang di evaluasi oleh dosen ahli terhadap bahan ajar 

berbasis model disccovery learning didapat rata-rata kategori baik sebesar 4 atau 

di kategorikan baik, hal ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang telah 

dikembangkan layak dan dapat digunakan dengan sedikit revisi. 
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b. Hasil Validasi Bahan Ajar oleh Guru 

Tabel 4.3 Validator Guru Tahap 3 Bahan ajar Bebasis Model Discovery 

Learning pada pembelajaran tematik di kelas IV 

No Pernyataan Jawaban 

4 3 2 1 

1 Adanya bahan ajar mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa 

4    

2 saya lebih tertarik mengajar 

menggunakan buku dibandingkan 

menggunakan bahan ajar pembelajaran 

berbasis model discovery learning 

 3   

3 Petunjuk kegiatan-kegiatan dalam 

bahan ajar jelas sehingga 

mempermudah siswa melakukan semua 

kegiatan yang ada dalam LKPD 

4    

4 Produk bahan ajar dapat memfasilitasi 

siswa untuk membangun pemahaman 

berdasarkan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya 

4    

5 Adanya bahan ajar berbasis model 

discovery learning untuk pembelajaran 

menarik dan menyenangkan  

4    

6 Materi yang disajikan dalam bahan ajar 

membantu siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah diisyaratkan 

dalam indikator pencapaian kompetensi 

4    
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dasar 

7 Materi yang terdapat dalam bahan ajar 

berbasis model discovery learning 

mudah dipahami dan sesuai dengan 

tingkat berfikir peserta didik 

4    

8 Bahan ajar berbasis model discovery 

learning sangat berguna dalam 

menambah wawasan peserta didik serta 

dapat meningkatkan intensitas belajar 

siswa dalam pembelajaran 

4    

9 Bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran mempersulit saya dalam 

memaparkan materi-materi 

pembelajaran 

 3   

10 Penggunaan bahan ajar sangat menarik 

sehingga sangat cocok digunakan di 

kelas 

4    

               Jumlah  38 6   

 3,8 0,6   

             Rata-rata           4,2   

    

Persamaan = 
               

                
  = p = 

  

 
 = 11 

Selanjutnya untuk menghitung indeks kelayakan data dihitung sebagai 

berikut: 

Persentase kelayakan = 
                           

                          
 × 

   

 
  = 1,4 
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Berdsarakan hasil penelitian kualitas bahan ajar pada tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa penilaian tiap aspek yang di evaluasi oleh guru terhadap bahan ajar 

berbasis model disccovery learning didapat rata-rata kategori baik sebesar 4 atau 

di kategorikan baik, hal ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang telah 

dikembangkan layak dan dapat digunakan dengan sedikit revisi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis model 

discovery learning pada pembelajaran tematik di kelas IV MIN 11 Banda Aceh yang 

dilakukan oleh peneliti berdasarkan penilaian dan pengembangan yang dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Telah dikembangkan bahan ajar desain bahan ajar berbasis model 

discovery learning pada pembelajaran tematik di kelas IV MIN 11 Banda 

Aceh yang mengacu pada model 4D (Define, Design, Develop, 

Disseminat). Bahan ajar ini juga disusun dengan memuat gambar yang 

yang sangat menarik, keterangan gambar, juga ilustrasi yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahan ajar ini daripada bahan ajar 

yang sebelumnya telah memuat stimulasi atau pemberian rangsangan 

kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki rasa keingin tahuan 

dari apa yang mereka dengarkan dibandingkan dengan bahan ajar yang 

sebelumnya. Berdasarkan penilaian dari para ahli dengan pengembangan 

bahan ajar berbasis model discovery learning pada pembelajaran tematik 

dengan kategori  layak.  

2. Uji kelayakan bahan ajar berbasis model discovery learning ini dilakukan 

menggunakan uji validasi dengan lembar validasi oleh dua pajar ahli yaitu 

58 
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dosen dan guru sebagai validator yang menyatakan bahwa bahan ajar ini 

layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

B. Saran 

Adapun saran peneliti terhadap penelitian ini adalah  

1. Hasil penelitian pengembangan bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai 

panduan bagi siswa untuk dapat belajar secara mandiri 

2. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat 

mengembangkan bahan ajar berbasis model discovery learning dengan 

kompetensi dasar lainya dan mengembangkan dengan lebih baik lagi 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

1. Dokumentasi dengan dosen  

 

Bersama dengan dosen validasi angket 

 

2. Dokumentasi dengan Guru MIN 11 Banda Aceh 

 

 

Validasi angket dengan guru MIN 11 Banda Aceh 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Banda Aceh 

Kelas/Semester : 4/I 

Tema : (3) Peduli terhadap Makhluk Hidup 

Sub Tema  : (1) Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan  

   Rumahku 

Pembelajaran ke : 1 

Hari/Tanggal :  

 

A. KOMPETENSI INTI 

 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 

3.3.1 Membuat daftar pertanyaan 

untuk persiapan wawancara 

4.3  Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks 

tulis 

4.3.1  Membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku 

dan kalimat efektif untuk 

persiapan wawancara. 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8  Memahami pentingnya 

upaya keseimbangan dan 

pelestarian sumber daya 

alam di lingkungannya 

3.8.1  Mengidentifikasi masalahmasalah 

keseimbangan lingkungan 

3.8.2     

Menjelaskanfungsitentangkeseimba

nganlingkungan 

4.8  Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya 

alam bersama orang-orang 

di lingkungannya 

4.8.1  Melakukan identifikasi masalah 

keseimbangan lingkungan 

4.8.2     

Memahamikegiatanupayapelestarian

lingkungan 

 

IPS 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

3.1.1  Mengidentifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, 

dan pantai serta pemanfaatan 

sumber daya alamnya bagi 

kesejahteraan masyarakat. 
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4.1  Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

4.1.1  Menyajikan informasi hasil 

identifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, 

dan pantai serta pemanfaatan 

sumber daya alamnya bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk 

persiapan wawancara dengan tepat. 

 Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan 

wawancara dengan benar. 

 Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi 

masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 

 Dengan diskusi pemecahan maslah, siswa mampu melakukan identifikasi 

masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 

 Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfatan sumber daya 

alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

 Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil 

identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta 

pemanfataan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan 

sistematis. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN. 

IPA  : Keseimbangan Lingkungan  

B.Indonesia : Wawancara 

IPS  : Bentang alam 

 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Berikut pendekatan, metode dan model yang digunakan dalam pembelajaran 

tematik dengan Tema Peduli terhadap Makhluk hidup Subtema 1 Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku: 

Pendekatan  : Saintifik (observasi/mengamati, merencanakaan percobaan, 

melakukan investigasi, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan 

hasil) 

Model   : Discovery Learning 

Metode : ceramah, percobaan/eksperimen, penugasan dan tanya jawab. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN. 

Kegiatan. Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pedahuluan. 

1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa 

berdo’a bersama-sama. 

2. Guru meminta salah satu siswa memimpin do’a. 

3. Guru menanyakan kabar siswa,dan melakukan 

absensi. 

4. Guru mengecek ruangan dan siswa agar siap untuk 

memulai proses pembelajaran. 

Pemberian Rangsangan (Simulation) 

5. Memberikan motivasi kepada siswa, dan mengajak 

siswa bernyanyi “Ku Lihat Ibu Pertiwi” bersama. 

6. Menginformasikan mengenai tema Peduli 

10 menit.  
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Terhadap Makhluk Hidup, sub temaHewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku, serta 

pembelajaran satu yang akan di pelajari hari ini. 

7. Melakukan tanya jawab kepada siswa mengenai 

pembelajaran hari ini.  

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

materi hari ini. 

 

Kegiatan 

Inti. 

Sesi 1:  

IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

1. Sebagai kegiatan pembuka, gurumemperlihatkan 

serumpun padi kepadasiswa. 

2. Guru mengajukan pertanyaan: 

- Apa yang kalian ketahui tentangtanaman ini?  

3. Guru memberikan pertanyaanpertanyaan terkait 

dengan bentuk padi yang ada dihadapan mereka. 

4. Motivasi siswa untuk berpikir di luar kebiasaan 

“out of the box”, contoh: 

- Biji padi juga dimakan oleh unggas, daunnya 

dimakan ulat dan hamawereng. 

- Rumpun padi menjadi tempat tinggal beragam 

hewan seperti katak,ular, belut, dll 

- Kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk 

prakarya, untuk bahanbakar. 

- Padi menjadi sumber mata pencarian petani, dll  

Pengumpula Data (Data Collection) 

5. Siswa di minta untuk membaca teks pada buku 

siswa secara bergantian 

 
6. Siswa  mencoba mendiskusikan pertanyaan yang 

ada dibuku siswa. 

Pengolahan Data (Data Processing) 

7. Siswa kemudian saling mencocokan jawaban 

kepada satu/beberapa temanlain.  

8. Siswa berdiskusi untuk menemukan perbedaan 

140 

menit. 
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Sesi 2: 

B.Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jawaban mereka.  

9. Model ini dapat dikembangkan denganmeminta 

siswa tidak hanya membuat sepasang lingkaran 

besar dengananggota semua siswa di kelas.  

10. Minta siswa untuk membuat beberapapasang 

lingkaran.  

11. Setiap pasang lingkaran dapat beranggotakan 

10siswa. I0 siswa ini akan membentuk 2 

lingkaran, sehingga siswa akanmendapatkan 

kesempatan 5x pergantian pasangan. 

12. Siswa kemudian mendiskusikan jawaban secara 

klasikal dengan arahanguru. 

13. Guru memberikan penguatan.  

14. Siswa diminta untuk memilih satu jenis tanaman 

yang sering merekakonsumsi dalam keseharian. 

15. Siswa diminta untuk membuat pertanyaan 

sebanyak mungkin tentangtumbuhan pilihan 

mereka.  

16. Siswa menuliskan daftar pertanyaan dibuku untuk 

digunakan pada pertemuanselanjutnya. 

17. Siswa diingatkan kembali tentang teksyang telah 

mereka baca di awal kegiatanpembelajaran. 

18. Siswa diminta untuk menuliskan tigatahap 

pertumbuhan padi, pada diagramyang tersedia. 

19. Menggunakan diagram tersebut, siswakemudian 

mendiskusikan bersama temantentang satu 

tahapan dari padi yangpaling penting untuk dijaga 

keberadaannya.  

20. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi. 

Pembuktian (Verification) 
21. Siswa kemudian membaca informasi tentang 

jawaban dari permasalahanyang telah mereka 

diskusikan, yaitu solusi untuk menjaga 

keberadaantanaman padi.  

22. Siswa bersama guru mendiskusikan jawaban 

secara klasikal danmenyimpulkan jawaban.  

Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

23. Siswa kembali diminta untuk membuat banyak 

pertanyaan tentangtumbuhan pilihan mereka.  

24. Pertanyaan yang dibuat adalah tentangbagaimana 

melestarikan tanaman yang dipilih dan mengenai 

cara-caramenjaga keseimbangan agar tanaman 
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Sesi 3 :  

IPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tersebut tidak habis.  

 
25. Siswa menuliskan pertanyaan tambahan pada 

daftar pertanyaan yangtelah mereka buat di 

kegiatan sebelumnya.  

26. Siswa mengamati gambar tiga kondisigeografis 

yang ada di buku, yaitu: datarantinggi, dataran 

rendah, dan pantai.  

27. Siswa kembali diminta membuat pertanyaan 

tentang beragam hal yangingin mereka ketahui 

tentang ketiga bentang alam tersebut. 

Pengumpula Data (Data Collection) 

28. Siswa menuliskan pertanyaan pada kolom yang 

tersedia. 

29. Siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil 

pengamatan bersama satu/beberapa orang teman. 

Pengolahan Data (Data Processing) 

30. Siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang 

mereka temukan dari ketigabentang alam 

tersebut.  

31. Siswa membaca informasi tentangkarakteristik 

tiga bentang alam Indonesia,yaitu: pantai, dataran 

rendah, dandataran tinggi. 

Pembuktian (Verification) 

32. Siswa mengisi tabel tentang karakteristikbentang 

alam tersebut berdasarkaninformasi yang ada 

dalam bacaan. 
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33. Siswa kembali diminta membuat pertanyaan 

sebanyak-banyaknya tentangkarakteristik alam 

tempat tumbuhan pilihan mereka hidup. 

34. Siswa menuliskan pertanyan tersebut pada daftar 

pertanyaan mereka diawal kegiatan.  

35. Guru mengapresiasi terhadap hasil kerja siswa 

dan memberikan penegasan materi 

36. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Kegiatan 

Penutup 

Menarik Simpulan (Generalization) 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran hari ini. 

2. Siswa menulis refleksi dari kegiatan : Bagaimana 

perasaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung?Siswa menceritakan kembali apa yang 

sudah di pelajari hari ini. 

3. Hal – hal apa saja yang pernah siswa lakukan 

dalam kegiatan sehari-hari menyangut dengan 

pembelajaran hari ini. 

4. Guru menyampaikan pesan moral. 

5. Guru memberi salam, dan berdo’a bersama siswa. 

15 menit. 
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G. SUMBER DAN MEDIA PEBELAJARAN. 

Sumber pembelajaran : 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.20117.Tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup.  Buku Guru SD Kelas 4.Jakarta:Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2017. Tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup. Buku Siswa SD Kelas 4.Jakarta:Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

3. Buku pengembangan diri anak 

4. Internet. 

Media Pembelajaran 

a. Lingkungan 

b. Tanaman Padi 

c. Gambar Bentang Alam( pantai, dataran tinggi, dataran rendah). 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

                    PETUNJUK : 

a. Awali dengan membaca basmallah 

b. Pahamilah materi dengan baik dan cermat  

c. Diskusikan dengan anggota kelompok, untuk menyelasaikan 

masalah berikut 

d. Selesaikanlah soal dibawah ini dengan tepat dan benar 

 

 Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut 

berdasarkan teks bacaan! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

                    PETUNJUK : 

               Awali dengan membaca basmallah 

a. Pahamilah materi dengan baik dan cermat  

b. Diskusikan dengan anggota kelompok, untuk menyelasaikan 

masalah berikut 

c. Selesaikanlah soal dibawah ini dengan tepat dan benar 

 

Amati gambar berikut ini! 

 

Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar diatas! 
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Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang 

kamu temukan dari ketiga tempat tersebut! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

                     PETUNJUK : 

               Awali dengan membaca basmallah 

a. Pahamilah materi dengan baik dan cermat  

b. Diskusikan dengan anggota kelompok, untuk menyelasaikan 

masalah berikut 

c. Selesaikanlah soal dibawah ini dengan tepat dan benar 

 Isilah tabel berikut ini berdasarkan teks yang kamu baca! 

Nama Pantai Dataran rendah Dataran tinggi 

Lokasi    

Ciri-ciri    
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SDA    

Manfaat    

Mata pencarian 

penduduk 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


