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BAB 1 

Panduan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. 1. Pengertian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.RPP dikembangkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau 

subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. 

 

1.2. Komponen RPP 

Komponen RPP terdiri atas 13 bagian. 

a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 

b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

c. Kelas/semester. 

d. Materi pokok. 

e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 

f.  Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan 

kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 

h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi. 

i.  Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 

j.  Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pelajaran. 



 
 

k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau 

sumber belajar lain yang relevan. 

l.  Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

m. Penilaian hasil pembelajaran.  

 

1.3. Prinsip Penyusunan RPP  

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya 

belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan peserta didik.  

b. Partisipasi aktif peserta didik.  

c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.  

d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.  

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.  

f.  Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.  

g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, 

lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.  

 

h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan 

efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.  

 

1.4. Proses Pengembangan RPP  

Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal 

tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap 

awal pelaksanaan pembelajaran.Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara 

individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru (KKG) di gugus sekolah, 

di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.Kurikulum 



 
 

2013 untuk sekolah dasar (SD) menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integratif dari kelas I sampai kelas VI.Pengembangan RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik atau disebut dengan RPP Tematik. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, tema tidak dinegosiasikan dengan 

siswa, tetapi sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan silabus tematik, buku guru, 

dan buku siswa telah disediakan oleh pemerintah. Untuk keperluan penerapan 

Pembelajaran Tematik Terpadu di kelas, guru dapat mengembangkan RPP Tematik 

dengan memperhatikan silabus tematik, buku guru, dan buku siswa yang telah 

tersedia serta mengacu pada format dan sistematika RPP yang berlaku. RPP tematik 

adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari 

suatu tema dengan tahapan sebagai berikut:  

 

1). Mengkaji Silabus Tematik  

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema 

tertentu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Komponen silabus mencakup: 

kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus berfungsi sebagai rujukan bagi 

guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).Pada Kurikulum 

2013, silabus tematik telah disiapkan oleh pemerintah, guru tinggal menggunakan 

sebagai dasar penyusunan RPP. Guru memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan tema/subtema yang akan dilaksanakan pada satu pertemuan atau lebih. 

Kegiatan yang dipilih harus mencakup kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar 

proses.  

 

2). Mengkaji Buku Guru  

Buku guru berisi tentang:  

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Inti (KI).  

b. Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) 1 dan 2 serta KD 3 dan 4.  

c. Ruang lingkup pembelajaran untuk satu sub tema yang terdiri dari 6 pembelajaran 

dalam 1 minggu (untuk kelas I).  

d. Pemetaan indikator pembelajaran untuk setiap pembelajaran.  

e. Setiap pembelajaran berisi tentang uraian kegiatan pembelajaran yang mencakup:  

1) Nama kegiatan  

2) Tujuan pembelajaran  

3) Media dan alat pembelajaran  

4) Langkah-langkah kegiatan  

5) Penilaian.  



 
 

 

f. Setiap akhir pembelajaran, guru hendaknya melakukan kegiatan refleksi untuk 

melakukan kegiatan remedial dan pengayaan.  

 

3) Mengkaji Buku Siswa  

Buku Seri Pembelajaran Tematik terpadu untuk siswa disusun mengacu pada 

kurikulum berbasis kompetensi.Buku siswa memuat rencana pembelajaran berbasis 

aktivitas.Didalamnya memuat urutan pembelajaran yang dinyatakan dalam kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan siswa.Buku ini mengarahkan yang harus dilakukan 

siswa bersama guru untuk mencapai kompetensi tertentu, bukan buku yang 

materinya dibaca, diisi, atau dihafal. 

Buku guru dengan cakupan isi tersebut di atas, sangat membantu dan 

membimbing guru dalam menyusun RPP.Beberapa catatan yang berkaitan dengan 

buku guru, buku siswa, dan sistematika RPP sebagai berikut. 

a. Sistematika RPP berbeda dengan sistematika urutan pada buku guru dan buku 

siswa.  

b. Metode pembelajaran belum disajikan secara eksplisit dalam buku guru.  

c. Cakupan materi sangat luas berbasis aktivitas.  

d. Kegiatan pembelajaran belum terinci, pendahuluan, inti, dan penutup.  

e. Pendekatan saintifik belum terlihat secara nyata.  

 

 

1.5. Format RPP Tematik 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

Satuan Pendidikan : SD ……………………………  

Kelas/Semester  :      / 

Tema/Subtema  : …………. dan …………… 

Alokasi Waktu  :xpertemuan ( x 35 menit) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 



 
 

 

 Dibuat berdasarkan KD dan Indikator atau dikutip dari buku guru, namun 

diletakkan di awal. 

 Memuat tujuan dari mapel-mapel yang dipadukan. 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

 

 KD pada KI-1 dan KD pada KI-2 dipilih dari pemetaan KD KI-1 dan KD 

KI-2 pada awal subtema disesuaikan dengan KD-3 dan KD-4. (ini hanya 

berlaku untuk Mapel Agama dan PPKn.) 

 KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 dicuplik dari pemetaan KD pada setiap 

pembelajaran dalam buku guru. 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

Mapel 1 (Khusus Mapel PKn) 

 

KD 1  

………………………………. 

 

KD 2 

………………………………. 

 

KD 3 

………………………………. 

 

 

 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 



 
 

 

KD 4 

………………………………. 

 

 

 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

Mapel 2 (selain PKn) 

 

KD 3  

……………………………….. 

 

KD 4  

……………………………….. 

 

 

 

Indikator  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Indikator  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Mapel 3 (selain PKn) 

 

KD 3  

……………………………….. 

 

KD 4  

……………………………….. 

 

 

 

 

Indikator  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Indikator  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

C. Materi pembelajaran 

 Materi pelajaran dapat berasal dari buku siswa dan buku guru, sumber 

belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran 

dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi per maple 

yang dipadukan 

 Materi pembelajaran per Mapel pada RPP bisa memuat pokok-pokok saja. 

 

Materi Bahasa Indonesia 

…………………………………………………………………………………

…….. 

Materi IPA 



 
 

…………………………………………………………………………………

……... 

Materi Mat 

…………………………………………………………………………………

………  

 

D. Metode pembelajaran 

Tuliskan metode pembelajaran yang digunakan.Upayakan metode yang 

mengaktifkan siswa seperti jigsaw, demonstrasi, inquiry, dan sejenisnya. 

E. Media pembelajaran 

Tuliskan alat bantu pembelajaran yang dirancang sebagai media. Ada dibuku 

guru. 

 

 

F. Sumber belajar 

Tuliskan buku, koran, majalah, atau sumber lain yang digunakan dalam 

pembelajaran di SD. Ada di buku guru. 

G. Langkah-langkah pembelajaran  

Langkah-langkah pembelajaran ini dirancang untuk 1 hari. Sehingga dibuat 

menjadi 3 penggalan. Satu penggalan sebelum istirahat 1, satu penggalan 

setelah istirahat 1, dan satu penggalan lagi setelah istirahat 2. 

 

Penggalan 1  

1. Kegiatan Awal 

Guru membuka dengan doa, guru memberikan motivasi, memberikan 

apersepsi, dan menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran dan 

penilaian. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, 

mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan.  Atau sajikan  sintak 

model-model pembelajarannya seperti PBL, Penemuan (Discovery), 

atau Pembelajaran Kooperatif. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan rangkuman apa yang dipejari dalam pengalan 1. 

 

Penggalan 2 



 
 

1. Kegiatan Awal 

Guru memberi motivasi, memberikan penekanan tujuan pada penggalan 

2, serta menjelaskan kegiatan pembelajaran pada penggalan 2. 

2. Kegiatan Inti 

Lanjutkan 5 M atau sintak model-model pembelajarannya seperti PBL, 

Penemuan (Discovery), atau Pembelajaran Kooperatif pada penggalan 

1. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan rangkuman apa yang dipelajari pada penggalan 2. 

 

Penggalan 3 

1. Kegiatan Awal 

Guru memberi motivasi, memberikan penekanan tujuan pada penggalan 

2, serta menjelaskan kegiatan pembelajaran pada penggalan 3. 

2. Kegiatan Inti 

Lanjutkan 5 M atau sintak model-model pembelajarannya seperti PBL, 

Penemuan (Discovery), atau Pembelajaran Kooperatif pada penggalan 

2. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan kesimpulan, Guru melakukan penilaian, Guru 

melakukan refleksi, Guru memberikan penugasan (PR), dan Guru 

menugasi salah satu siswa untuk menutup dengan doa. 

 

H. Penilaian hasil 

Uraikan teknik dan bentuk penilaian untuk sikap (khusus PKn). Uraikan 

teknik dan bentuk penilaian untuk pengetahuan, dan uraikan pula teknik dan 

bentuk penilaian keterampilan.  

 

5. Format RPP Bidang Studi 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

 

Satuan Pendidikan : ………………………………  

Bidang Studi  : .…………………………….. 

Kelas/Semester  :      / ….. 

Materi Pokok  : ………………………………  

Alokasi Waktu  :   x pertemuan (  x 35 menit) 



 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran diupayakan memuat unsur ABCD. 

 Dibuat berdasarkan KD dan Indikator atau dikutip dari buku guru, namun 

diletakkan di awal. 

 Memuat tujuan dari mapel-mapel yang dipadukan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

 

 KD pada KI-1 dan KD pada KI-2 dipilih dari pemetaan KD KI-1 dan KD 

KI-2 pada awal subtema disesuaikan dengan KD-3 dan KD-4. (ini hanya 

berlaku untuk Mapel Agama dan PPKn.) 

 KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 dicuplik dari pemetaan KD pada setiap 

pembelajaran dalam buku guru. 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

Khusus Mapel PKn 

 

KD 1 

………………………………. 

 

KD 2 

………………………………. 

 

KD 3 

………………………………. 

 

 

KD 4 

………………………………. 

 

 

 

 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Indikator 

………………………………………… 

………………………………………… 

Mapel selain PKn 

 

KD 3  

……………………………….. 

 

 

 

Indikator  

…………………………………………. 

…………………………………………. 



 
 

KD 4  

……………………………….. 

 

Indikator  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

 

C. Materi pembelajaran 

 Materi pelajaran dapat berasal dari buku siswa dan buku guru, sumber 

belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran 

dari lingkungan sekitar  

 Materi pembelajaran bisa memuat pokok-pokok saja. 

 

D. Metode pembelajaran 

Tuliskan metode pembelajaran yang digunakan.Upayakan metode yang 

mengaktifkan siswa seperti jigsaw, demonstrasi, inquiry, dan sejenisnya. 

E. Media pembelajaran 

Tuliskan alat bantu pembelajaran yang dirancang sebagai media. Ada dibuku 

guru. 

F. Sumber belajar 

Tuliskan buku, koran, majalah, atau sumber lain yang digunakan dalam 

pembelajaran. Ada di buku guru. 

G. Langkah-langkah pembelajaran  

Langkah-langkah pembelajaran ini dapat dirancang untuk satu kali pertemuan 

atau lebih bergantung kompleksitas KD dan luasnya cakupan materi pokok. 

 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal 

Guru membuka dengan doa, guru memberikan motivasi, memberikan 

apersepsi, dan menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran dan 

penilaian. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, 

mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan.  Atau sajikan   sintak 

model-model pembelajarannya seperti PBL, Penemuan (Discovery), 

atau Pembelajaran Kooperatif. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan rangkuman apa yang dipejari dalam pengalan 1. 



 
 

 

Pertemuan 2 

1. Kegiatan Awal 

Guru memberi motivasi, memberikan penekanan tujuan pada penggalan 

2, serta menjelaskan kegiatan pembelajaran pada penggalan 2. 

2. Kegiatan Inti 

Lanjutkan 5 M atau sintak model-model pembelajarannya seperti PBL, 

Penemuan (Discovery), atau Pembelajaran Kooperatif pada penggalan 

1. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan rangkuman apa yang dipelajari pada penggalan 2. 

 

Pertemuan 3 

1. Kegiatan Awal 

Guru memberi motivasi, memberikan penekanan tujuan pada penggalan 

2, serta menjelaskan kegiatan pembelajaran pada penggalan 3. 

2. Kegiatan Inti 

Lanjutkan 5 M atau sintak model-model pembelajarannya seperti PBL, 

Penemuan (Discovery), atau Pembelajaran Kooperatif pada penggalan 

2. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan kesimpulan, Guru melakukan penilaian, Guru 

melakukan refleksi,  Guru memberikan penugasan (PR), dan Guru 

menugasi salah satu siswa untuk menutup dengan doa. 

 

H. Penilaian hasil 

Uraikan teknik dan bentuk penilaian untuk sikap (khusus Agama dan PKn). 

Uraikan teknik dan bentuk penilaian untuk pengetahuan, dan uraikan pula 

teknik dan bentuk penilaian keterampilan.  

    Lampirkan soal, kunci jawaban atau rubric penilaiannya. 



 
 

BAB 2 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

2.1 DEFINISI BAHAN AJAR 

Bahan ajar atau teaching-material, terdiri atas dua kata yaitu teaching atau 

mengajar dan material atau bahan. Dalam website Dikmenjur dikemukakan 

pengertian bahwa, bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran 

(teaching material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan 

ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau KD secara runtut 

dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu.  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

(National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for 

Competency Based Training) dalam Bintek KTSP 2009.  

Dengan kata lain, Bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang 

berisi materi, metode,batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang 

secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bahan 

ajar akan mengurangi beban guru dalam menyajikan materi (tatap muka), sehingga 

dosen lebih banyak waktu untuk membimbing dan membantu peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

Sebuah bahan ajar paling tidak  mencakup antara lain : 

1. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

2. Kompetensi yang akan dicapai 

3. Content atau isi  materi pembelajaran 

4. Informasi pendukung 

5. Latihan-latihan 

6. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

7. Evaluasi 

8. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi 

 

 



 
 

 

2.2 FUNGSI, TUJUAN DAN MANFAAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

 

2.2.1 Fungsi pengembangan bahan ajar 

Fungsi bahan ajar adalah sebagai motivasi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang lakukan oleh guru dengan materi pembelajaran yang kontekstual agar 

siswa dapat melaksanakan tugas belajar secara optimal. Bahan ajar berfungsi sebagai 

berikut: 

a.  Pedoman bagi Guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan/dilatihkan kepada siswanya. 

b. Pedoman bagi Siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran 

d. Membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar 

e. Membantu siswa dalam proses belajar 

f. Sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran 

g. Untuk menciptakan lingkungan / suasana balajar yang kondusif 

 

 

2.2.2  Tujuan pengembangan bahan ajar 

Bahan ajar disusun dengan tujuan antar lain sebagai berikut 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik 

b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

 

2.2.3  Manfaat pengembangan bahan ajar 

Manfaat bagi guru antara lain sebagai berikut: 

a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik 

b. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh 

c. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi 



 
 

d. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar 

e. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta 

didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya 

f. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

 

Manfaat bagi Peserta Didik antara lain sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

b. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasainya. 

 

 

2.3 BENTUK-BENTUK BAHAN AJAR 

Ada dua bentuk bahan pembelajaran yaitu: 

1. Bahan Pembelajaran yang “didesain” lengkap, artinya Bahan Pembelajaran yang 

memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi: tujuan 

pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus 

dilakukan siswa, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, 

ilustrasi/media dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan 

balik. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini adalah, modul pembelajaran, 

audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis computer, 

pembelajaran berbasis Web/internet. 

2. Bahan Pembelajaran yang “didesain” tidak lengkap, artinya Bahan Pembelajaran 

yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti 

dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran atau alat peraga yang 

digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan siswa melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini meliputi, 

pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar 

dengan buku teks, peta, globe, model kerangka manusia, dan sebagainya. 

 

 

2.4 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN BAHAN AJAR 

 

Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus 

dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar 



 
 

menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar 

langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi : 

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu 

diidentifikasi  aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus 

dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek 

standar  kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-

beda dalamkegiatan pembelajaran. Sejalan denganberbagai jenis aspek standar 

kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis materi 

pembelajaran, yaitu: 

a. Peta Pengetahuan, Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat 

dibagi  menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur (Reigeluth, 

1987).  Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, 

nama orang, lambang, peristiwa sejarah,nama bagian atau komponen suatu benda, 

dan lain sebagainya. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakekat, inti isi. 

Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, 

teorema.Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara 

urut, misalnya langkah-langkah menelpon, cara-cara pembuatan telur asin atau 

cara-cara pembuatan bel listrik. 

b. Materi pembelajaran aspek afektif meliputi: pemberian respon, 

penerimaan(apresisasi), internalisasi, dan penilaian.  

c. Materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin,dan 

rutin. 

 

2. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.  

a. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, 

konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. 

Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan 

mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya 

b. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah 

memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau 

kompetensi dasar  yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi 

pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Sebab, setiap jenis 

materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan 

sistem evaluasi/penilaian yang berbeda-beda.Misalnya, metode mengajarkan 

materi fakta atau hafalan adalah dengan menggunakan “jembatan keledai”, 

“jembatan ingatan” (mnemonics), sedangkan metode untuk mengajarkan prosedur 

adalah “demonstrasi”. 



 
 

 

3. Memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan langkah berikutnya 

adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat 

kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, 

koran,internet, media audiovisual, dsb. 

 

Langkah-langkah penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Kurikulum Menjadi Program-Program Pembelajaran 

a. Menjabatkan ikatan-ikatan kompetensi dan mengoperasionalkannya kedalam 

bentuk tujuan-tujuan pembelajaran. Mengingat sesuatu kompetensi/sub 

kompetensi, terutama kompetensi teknis ( bukan kompetensi produktif atau 

manipulatif ) diharapakan bersifat standar, maka tujuan-tujuan pembelajaran pada 

suatu program studi secara nasional sama. Ikatan-ikatan kompetensi dan tujuan-

tujuan pembelajaran selanjutnya akan menjadi acuan bagi pengembangan/ 

penyusunan bahan ajar. 

2. Penyusunan Bahan Ajar 

a. Tim penyusun mempelajari secara seksama tentang penjabaran pada ikatan-

ikatan kompetensi seperti yang telah dikembangkan oleh tim nasional. Perlu 

dicermati setiap tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

b. Tim penyusunan mengembangkan setiap ikatan kompetensi menjadi 

satu\paket pembelajaran ( kelompok bahan pelajaran utuh ) yang selanjutnya 

dijabarkan kedalam beberapa bahan pelajaran. Penjabaran tersebut harus 

mempertimbangkan hirarki/keruntutan substansi, proses pembelajaran,saran dan 

prasarana yang tersedia. 

c. Tim penyusunan mempelajari secara seksama tentang substansi yang akan 

disusun dalam bahan ajar. Dalam hal ini perlu dipelajari berbagaisumber acuan 

yang relevan, terutama buku-buku pegangan yang ada. 

d. Apabila substansi yang diperolah belum memadai, maka tim penyusun perlu 

melakukan percobaan demonstrasi unjuk kerja tentang substansi kompetensi yang 

akan disusun. Misalnya, secara langsung melaksanakan atau mengamati seseorang 

yang sedang melakukan pekerjaan pengelasan logam ( kompetensi tertentu ). 

Dengan melakukan hal tersebut, maka tim akan memperoleh bahan yang lengkap 

tentang substansi pokok apa saja yang perlu disusun, bagaimana prosedurnya, 

pengetahuan pendukung apa yang diperlukan, alat dan bahan yang diperlukan, dan 

lain sebagainya. 

e. Tim penyusun bahan ajar seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

yaitu: Tujuan pembelajaran/pelatihan, Lembar evaluasi, Kedudukan dan fungsi 

bahan ajar dalam kesatuan program yang lebih luas, Lembaran kerja siswa (yang 



 
 

berisi substansi yang disusunnya),kompetensi yang akan dipelajari/diajarkan, 

Lembaran kerja siswa, Kunci lembar kerja, Pedoman bagi guru. 

f. Bahan ajar yang telah disusun perlu divalidasi, dimintakan masukan kepada 

pihak- pihak yang berkompeten terutama para ahli dan praktisi serta akademisi 

yang  menguasai bidang keahlian tersebut. Satu hal yang juga perlu dilakukan 

adalah meminta masukan kepada ahli kurikulum dan desain instruksional, 

kaitannya dengan kelayakan dan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarka masukan-

masukan tersebut, tim memperbaiki rancangan bahan ajar yang disusunnya. 

g. Bahan yang telah disusun kemudian diuji cobakan pada kondisi proses 

pembelajaran  yang sebenarnya dikelas/bengkel/lab. Dalam uji coba tersebut perlu 

diamati kendala- kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan 

kekurangan-kekurangan yang ada pada modul. 

g. Berdasarkan temuan-temuan pada uji coba pembelajaran pada kondisi 

sebenarnya, maka tim perlu memperbaiki dan menyempurnakan bahan ajar yang 

disusunnya. 

 

  



 
 

BAB 3 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

3.1.  Pengertian LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)  

 

 Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R. E. Kaligis (1992 : 40), LKPD 

atau LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK merupakan sarana pembelajaran yang 

dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam 

proses belajar-mengajar. Pada umumnya, LKPD berisi petunjuk praktikum, 

percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, Teka Teki Silang, 

tugas portofolio, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang 

mampu mengajak siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran. Pendapat lainnya 

dikemukakan oleh Surachman (1998 : 46) yang menyatakan LKPD sebagai jenis 

hand out yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara terarah (guided 

discovery activities). Hal ini berarti melalui LKPD siswa dapat melakukan 

aktivitis sekaligus memperoleh semacam ringkasan dari materi yang menjadi 

dasar aktivitas tersebut. 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) merupakan salah satu jenis 

alat bantu pembelajaran. Secara umum LKPD merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK berupa lembaran 

kertas yang berupa informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan) yang 

harus dijawab oleh peserta didik. LKPD ini sangat baik digunakan untuk 

menggalakkan keterlibatan peserta didik dalam belajar baik dipergunakan dalam 

penerapan metode terbimbing maupun untuk memberikan latihan pengembangan. 

Dalam proses pembelajaran matematika, LKPD bertujuan untuk menemukan 

konsep atau prinsip dan aplikasi konsep atau prinsip.  

LKPD merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran yang 

akan disajikan secara tertulis sehingga dalam penulisannya perlu memperhatikan 

kriteria media grafis sebagai media visual untuk menarik perhatian peserta didik. 

Paling tidak LKPD sebagai media kartu. Sedangkan isi pesan LKPD harus 

memperhatikan unsur-unsur penulisan media grafis, hirarki materi dan pemilihan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai stimulus yang efisien dan efektif. (Hidayah, 

2007:8). Melalui LKPD guru menyuruh siswa untuk menjawab soal-soal yang 

telah tersedia setelah menaikkan materi pokok tertentu. Baik secara personal 

maupun kelompok.  

 



 
 

 

 

 

3.2. Ciri-Ciri LKPD  

 

Adapun ciri-ciri LKPD adalah sebagi berikut:  

1. LKPD hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sapai seratus halaman.  

2. LKPD dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh 

satuan tingkat pendidikan tertentu.  

3. Di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, 

rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda dan soal-soal 

isian.  

                                            

3.3. Fungsi , Tujuan dan Manfaat LKPD  

 

Secara konseptual LKPD merupakan media pembelajaran untuk melatih 

daya ingat siswa terhadap pelajaran-pelajaran yang telah didapat di dalam kelas. 

LKPD juga dapat dikatakan sebagai aplikasi teori bank soal yang sebelumnya 

bank soal merupakan suatu cara untuk melatih kecerdasan siswa. Guru 

mengumpulkan soal-soal sebanyak-banyaknya dan diberikan terhadap siswa agar 

dijawab dengan benar.  

Selain itu juga LKPD dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar 

berkala yang statusnya tidak formal. Guru dapat menggunakan LKPD untuk 

mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan.  

Adapun menurut (Soekamto), LKPD berfungsi di antaranya sebagai berikut:  

1. Menyusun materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

2. Menyusun langkah-langkah belajar untuk memudahkan proses belajar siswa  

3. Memberikan tugas belajar siswa secara terpadu.  

Menurut Akhyar dan Musta’in LKPD dapat berfungsi sebagai: (1) Alat 

bantu belajar siswa. (2) Sebagai dokumen berharga bagi  guru untuk mengetahui 

tugas murid yang bersangkutan. 

Tujuan penggunaan LKPD dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. 

1. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

peserta didik. 

2. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

disajikan. 

3. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan 

secara lisan. 

 

Manfaat yang diperoleh dengan penggunaan LKPD dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 



 
 

1. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses. 

4.  Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

5. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar. 

6. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. (Suyitno, 1997:40). 

 

3.4. Keunggulan dan Kelemahan Media LKPD  

 

   3. 4.1.  Keunggulan  

·    Dari aspek penggunaan: merupakan media yang paling mudah. Dapat dipelajari di 

mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat khusus.  

·    Dari aspek pengajaran: dibandingkan media pembelajaran jenis lain bisa dikatakan 

lebih unggul. Karena merupakan media yang baik dalam mengembangkan 

kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan mampu menggali prinsip-

prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang realistis.  

·    Dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran: mampu memaparkan kata-

kata, angka-angka, notasi, gambar dua dimensi, serta diagram dengan proses yang 

sangat cepat.   

·   Dari aspek ekonomi: secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan media 

pembelajaran yang lainnya.   

                                                 

    3.4.2. Kelemahan Media LKPD  

·    Tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, tidak 

mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan;  

·    Sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan 

memahmi bagian-bagian tertentu;  

·   Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki 

banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang 

kompleks dan mendalam;  

·    Tidak mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas karena media ini 

ditulis pada tingkat baca tertentu;  

·     Memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi yang 

dijelaskan. Siswa yang tidak memenuhi asumsi pengetahuan prasyarat ini akan 

mengalami kesulitan dalam memahami;  



 
 

·    Cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagaian guru yang menuntut 

siswanya untuk menghafal data, fakta dan angka. Tuntutan ini akan membatasi 

penggunaan hanya untuk alat menghafal;  

·     Kadangkala memuat terlalu banyak terminologi dan istilah sehingga dapat 

menyebabkan beban kognitif yang besar kepada siswa;  

·     Presentasi satu arah karena bahan ajar ini tidak interaktif sehingga cendrung 

digunakan dengan pasif, tanpa pemahaman yang memadai. 

 

3.5.   Sistematika Penyusunan LKPD 

Langkah-langkah menyusun LKPD adalah sebagai berikut. 

1.    Analisis kurikulum untuk menentukan materi yang memerlukan bahan ajar 

LKPD. 

2.    Menyusun peta kebutuhan LKPD. 

3.    Menentukan judul-judul LKPD. 

4.    Penulisan LKPD. 

a.  Rumusan kompetensi dasar LKPD diturunkan dari buku pedoman khusus  

pengembangan silabus. 

b.  Menentukan alat penilaian. 

c.  Menyusun materi. 

 

Struktur LKPD secara umum adalah sebagai berikut:  

1. Judul, mata pelajaran, semester, tempat 

2. Petunjuk belajar  

3. Kompetensi yang akan dicapai 

4. Indikator 

5. Informasi pendukung 

6. Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja 

7. Penilaian 

 

Ada dua macam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang Dikembangkan Dalam 

Pembelajaran Di Sekolah. 

1.      Lembar Kerja Peserta Didik Tak Berstruktur. 

Lembar Kerja Peserta Didik tak berstruktur adalah lembaran yang berisi 

sarana untuk materi pelajaran, sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang 

dipakai untuk menyampaikan pelajaran. LKPD merupakan alat bantu mengajar 

yang dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, memberi dorongan belajar 

pada tiap individu, berisi sedikit petunjuk, tertulis atau lisan untuk mengarahkan 

kerja pada peserta didik. 

2.      Lembar Kerja Peserta Didik Berstruktur.  

  Lembar Kerja Peserta Didik berstruktur memuat informasi, contoh dan 

tugas-tugas. LKPD ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu 

program kerja atau mata pelajaran, dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan 



 
 

pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Pada LKPD telah disusun 

petunjuk dan pengarahannya, LKPD ini tidak dapat menggantikan peran guru 

dalam kelas. Guru tetap mengawasi kelas, memberi semangat dan dorongan 

belajar dan memberi bimbingan pada setiap siswa. (Indrianto, 1998:14-17). 

Rumaharto (dalam Hartati, 2002:22) menyebutkan bahwa LKPD yang 

baik harus memenuhi persyaratan konstruksi dan didaktik. Persyaratan konstruksi 

tersebut meliputi syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan yang pada hakekatnya 

haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak pengguna LKPD yaitu 

peserta didik sedangkan syarat didaktif artinya bahwa LKPD tersebut haruslah 

memenuhi asas-asas yang efektif. 

Lembar kerja dapat digunakan sebagai pengajaran sendiri, mendidik siswa 

untuk mandiri, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab dan dapat mengambil 

keputusan. LKPD dalam kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada 

tahap penanaman konsep (menyampaikan konsep baru) atau pada tahap 

penanaman konsep (tahap lanjutan dari penanaman konsep). Pemanfaatan lembar 

kerja pada tahap pemahaman konsep berarti LKPD dimanfaatkan untuk 

mempelajari suatu topik dengan maksud memperdalam pengetahuan tentang topik 

yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya yaitu penanaman konsep (TIM PPPG 

Matematika dalam Rahmawati, 2006:27). 

 

3.6 Contoh Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

3.6.1 Contoh Lembar Kerja Pesrta Didik Konseptual 

 

Satuan Pendidikan      : SMP 

Kelas/ Semester   : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Topik      : Keliling dan Luas Lingkaran 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) 

 

 Keliling Lingkaran 

Keliling lingkaran adalah panjang semua busur pada lingkaran atau jarak 

panjang yang mengeliling lingkaran mencangkup 360 derajat.  

Untuk setiap lingkaran berlaku rumus: 

Keliling =      Atau Keliling =     

Dengan d=diameter,  r=jari-jari  

dan d =          
  

 
 

 

 

 Luas Lingkaran 



 
 

Luas lingkaran adalah luas daerah yang  dibatasi oleh  busur lingkaran atau 

keliling lingkaran.  

Untuk setiap lingkaran berlaku rumus: 

Luas =     

Dengan r = jari-jari  

dan d =           
  

 
 

 

Lampiran 2 : Lembar Kerja Siswa 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 Kegiatan 1:  

Menemukan rumus keliling lingkaran 

 Deskripsi kegiatan:  

Mengukur panjang diameter suatu lingkaran, dan mengukur keliling lingkaran 

tersebut dengan menggunakan seutas tali. Lalu membandingkan anatara 

keduanya.  

Tabel Hasil Pengukuran 

 

Diameter Keliling  

 
 

Lingkaran A    

Lingkaran B    

Lingkaran C    

Lingkaran D    

 

 Kesimpulan 



 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 Kegiatan 2:  

Menemukan rumus luas lingkaran. 

 

 Deskripsi kegiatan: 

Membagi sebuah lingkaran menjadi beberapa juring yang sama besar, lalu 

menyusun juring-juring tersebut menjadi sebuah bentuk bangun datar lainnya.  

 Hasil Kegiatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesimpulan: 

                              

Bangun datar yang terbentuk: 



 
 

3.6.2 Contoh Lembar Kerja Pesrta Didik Prosedural 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/I 

Materi   : Bilangan 

Alokasi Waktu : 40 menit  

 

Kompetensi Inti Pembelajaran Matematika Kelas VII 

 

1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3 

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata 

4 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

 

BAB I 

BILANGAN 

 



 
 

 KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2 Menunjukkan  sikap  logis,  kritis,  analitik, konsisten  dan  teliti,  

bertanggung  jawab,  responsif dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

Memiliki  rasa  ingin  tahu,  percaya  diri,  dan ketertarikan  pada 

matematika  serta  memiliki rasa  percaya  pada  daya  dan  keguanaan 

matematika,  yang  terbentuk  melalui pengalaman belajar. 

3 Membandingkan dan mengurutkan berbagai  jenis  bilangan  serta  

menerapkan  operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan  

dengan  memanfaatkan  berbagai  sifat  operasi. 

4 Menggunakan  pola  dan  generalisasi  untuk  

menyelesaikan masalah 

 

 

 

Kegiatan 1 



 
 

Tujuan Pembelajaran 

 Membandingkan dan mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil 

 Menggambar garis bilangan dan menempatkan sekelompok bilangan pada garis 

bilangan yang tepat 

 

 

Perhatikan garis bilangan berikut ini 

 

 

 

Tandailah bilangan bulat –4, 9, 1, -2, 3 pada garis bilangan di atas 

 

Perhatikan garis bilangan di bawah ini 

 

. 

 

 

 

 

Dapatkah kamu menuliskan beberapa pertanyaan dari gambar garis bilangan 

di atas? 

  

Pertanyaan Jawaban 

 

 

 

 

Mengamati 

Menanya 

      -10   -9   -8    -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1    0    1    2    3    4    5     6    7    8    9   10 

      -10                           -5                             0                           5                           10 
A B C D  
    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tulislah lawan dari setiap bilangan bulat berikut. 

a. 16 lawannya ..... 

b. -12 lawannya ..... 

c. 100 lawannya ..... 

d. 75 lawannya ..... 

 

 

2. Membandingkan. Tulislah  <, >, atau = dalam    sehingga menjadi 

pernyataan yang benar. 

a. -5  8 

b. 13  -14 

c. –11  -19 

 

 
1. Tulislah sebuah bilangan bulat yang terletak di antara kedua bilangan 

bulat yang diberikan. 

a. -2 dan 9 

b. dan -12  

c. –7 dan -11  

 

Mengumpulkan 
Informasi 

Menalar 



 
 

2. Lengkapilah dengan sebuah bilangan bulat sehingga pernyataan menjadi 

benar. 

a. -9 > . . . 

b. . . . > 3 

c. 0 > . . .   

 

 

 

 

Daftarlah suhu dari yang terkecil ke yang terbesar, jelaskan alasanmu 

kepada teman-temanmu.    

 Suhu 25
o
F di bawah nol. 

 Genangan air bersuhu 78
o
F. 

 Air membeku pada suhu 32
o
F. 

 Suhu rendah dalam bulan Desember adalah -3
o
F. 

 

 

Kegiatan 2 

Tujuan Pembelajaran 

 Menuliskan bentuk pengurangan dari bentuk penjumlahan yang diberikan atau 

sebaliknya 

 Menulis bentuk penjumlahan dan pengurangan dari pengambilan sejumlah 

benda dari sekumpulan benda 

 

 
Isilah titik-titik di bawah ini! 

a. 2 + 3 = 5 ;   5  2 = . . . ;  5 3 = . . . 

b. 3 + 6 = . . .  ;   9  6 = . . . ;  9  3 = . . . 

c. 5 + 9 = . . . ;   14  9 = . . . ;  14  9 = . . . 

d. 12 + 7 = . . . ;   19  7 = . . . ;  19  12 = . . . 

e. 8 + 9 = . . .  ;   17  9 = . . . ;  17  8 = . . . 

f. 20 + 12 = . . . ;   32  12 = . . . ;  32  20 = . . . 

g. 16 + 17 = . . . ;   33  17 = . . . ;  33  16 = . . . 

Komunikasi  

Mengumpulkan 
Informasi 



 
 

 
Amati hasil di atas, kemudian tulis dugaanmu dengan mengisi titik-titik di 

bawah ini 

 Jika  a + b = c, maka:  

ca = . . . 

  ba = . . .  

 Jika pq = r, maka: 

  q + r = . . . 

  pr = . . . 

 

 

Pemecahan Masalah  

Sebuah bus dengan kapasitas 27 tempat duduk penuh sesak dengan penumpang 

sehingga ada 5 orang penumpang yang berdiri. Sesampainya di halte A ada 14 

orang yang turun dan 6 orang yang naik. Sesampainya di halte B ada 10 orang 

yang turun dan 3 orang yang naik. Semua penumpang yang tersisa akan turun 

di terminal. Ada berapa orang penumpang yang turun di terminal? Jelaskan. 

........................................................................................................................

.. 

........................................................................................................................

.. 

........................................................................................................................

.. 

........................................................................................................................

.. 

 

Kegiatan 3 

Tujuan Pembelajaran 

 Menulis bentuk perkalian dari sejumlah benda yang terbagi ke dalam 

kelompok-kelompok benda dengan jumlah yang sama dan menghitung 

hasilnya 

 Menulis bentuk perkalian dari bentuk penjumlahan berulang dan menghitung 

hasilnya 

Menanya 

Problem 
Solving 



 
 

 Mengingat dan mencongak perkalian bilangan sampai 100 dengan berbagai 

cara 

 

 

Perhatikan masalah yang dihadapi Putu 

 

Saat pergi ke dokter, Putu diberikan obat berbentuk syrup 

Aturan pakai  obat tersebut adalah   3 x 1 dan sebungkus pil 

dengan aturan pakai 2 x 1 

 

 

 

Bagaimana putu harus meminum obatnya?? 

 

 

 

Dapatkah kamu membantu Putu menjelaskan makna 3 x 1 yang tertera 

dalam obatnya. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 
Setiap hari Made menabung Rp 2000. Dapatkah kamu menuliskan banyak 

tabungan Made selama 1 minggu dalam bentuk penjumlahan yang 

Mengamati 

Menanya 

Menalar 

Problem 
Solving 



 
 

berulang? Berapa kali Made menabung selama 1 minggu? Coba tuliskan 

bentuk penjumlahan yang berulang tersebut dalam bentuk perkalian. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

 
 

1. Tuliskan bentuk penjumlahan berikut dalam bentuk perkalian 

a. 4 + 4 + 4 = .................................. 

b. 3 + 3 + 3 + 3 = .................................. 

c. 5 + 5  = .................................. 

d. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = .................................. 

 

2. Tuliskan dalam bentuk penjumlahan berulang 

a. 2 x 4 = .................................. 

b. 3 x 6 = .................................. 

c. 4 x 8 = .................................. 

 

 

d. 3 x m = ................................. 

e. p x 2 = .................................. 

f. a x b = .................................. 

 

Kegiatan 4 

Tujuan Pembelajaran 

 Menulis bentuk pembagian dari sejumlah/sekelompok benda yang diberikan 

kepada sejumlah orang dengan jumlah yang sama dan menghitung berapa 

orang yang mendapat bagian yang sama 

 Menulis bentuk pembagian dari bentuk pengurangan berulang 

 Menulis bentuk pembagian dari bentuk perkalian yang diberikan dan 

sebaliknya 

 Menyimpulkan sifat pembagian dengan satu, serta sisa hasil pembagian 

 

Mengumpulkan 
Informasi 

Menalar 



 
 

 

1. Ibu mempunyai 40 kg beras, hari pertama beras tersebut dijual 5 kg, hari 

kedua 5 kg, hari ketiga 5 kg dan seterusnya sampai suatu hari beras Ibu 

habis terjual. Pada hari ke berapa semua beras ibu habis? 

Sisa beras hari 1  40 – 5 = .... 

Sisa beras hari 2  40 – 5 – 5 = .... 

Sisa beras hari 3  40 – 5 – 5 – 5 = .... 

Sisa beras hari 4   .................................... 

Sisa beras hari 5   .................................... 

Sisa beras hari 6  .................................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

2. Andre memiliki 4 kantong berwarna merah, kuning, hijau dan biru. Jika di 

setiap kantong dimasukkan 6 kelereng, berapa banyak kelereng Andre 

semuanya? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

3. Andre memiliki 24 kelereng yang sama dan 4 kantong berwarna merah, 

kuning, hijau dan biru. Jika semua kelereng akan dimasukkan ke dalam 

kantong secara merata, berapa kelereng yang ada di tiap-tiap kantong? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 
Perhatikan kembali pekerjaanmu di nomor 2 dan 3. Dapatkah kamu melihat 

hubungan dua kejadian tersebut? Dari kegiatan ini coba simpulkan hubungan 

perkalian dan pembagian dua bilangan 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

Problem 
Solving 

Menalar 



 
 

Kegiatan 5 

Tujuan Pembelajaran 

Menghitung hasil operasi campuran yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian bilangan cacah sesuai aturan 

 

 

1. Seorang pedagang balon memiliki 20 buah balon. Karena pembeli sedang 

ramai pedagang tadi memutuskan untuk menambah balon yang akan dijual 

dengan mengambil dagangan 5 temannya masing-masing 3 balon. Saat 

dijajakan, ternyata ada 7 balon yang meletus dan sisanya terjual habis. 

a. Tuliskan masalah tadi dalam operasi bilangan menggunakan tanda 

+, -, x maupun : 

b. Tentukan berapa banyak balon yang terjual 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

... 

........................................................................................................................

... 

........................................................................................................................

... 

 

 

2. Adi, Budi, Cindi, dan Dedi adalah 4 bersaudara. Masing-masing dari 4 

bersaudara ini memiliki uang Rp 3000. Ayah mereka ingin membagikan 

uang Rp 12.000 kepada 4 bersaudara ini secara merata. Setelah semua 

anak menerima uang, lalu mereka sepakat untuk membeli bakso dengan 

Rp 2.500 setiap anak. Berapa sisa uang masing-masing anak saat ini? 

a. Tuliskan masalah tadi dalam operasi bilangan menggunakan tanda 

+, -, x maupun : 

b. Berapa sisa uang masing-masing anak saat ini? 

c. Berapa sisa uang seluruhnya? 

........................................................................................................................ 

Problem 
Solving 



 
 

........................................................................................................................

... 

........................................................................................................................

... 

........................................................................................................................

... 

 

Kegiatan 6 

Tujuan Pembelajaran 

 Menjumlahkan dua bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan atau cara 

lainnya 

 

 

Mengenal tanda dan bobot bilangan bulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

Permainan & 
Informasi 

-5 

Bobot 5 

Tanda (-) 

5 

Bobot 5 

Tanda (+) 

3 

Bobot .... 

Tanda .... 

-10 

Bobot .... 

Tanda .... 

-4 

Bobot .... 

Tanda .... 

9 

Bobot .... 

Tanda .... 



 
 

PermainanKartu Merah Putih 

Alat : 

Kartu Merah sebanyak 20 buah 

 Dibuat dari kertas manila berwarna merah yang digunting 

membentuk segi empat berukuran    4 x 2 cm 

Kartu Putih sebanyak 20 buah 

 Dibuat dari kertas manila berwarna putihyang digunting membentuk 

segi empat berukuran    4 x 2 cm 

 

1. Aturan Permainan 

a) Kartu merah digunakan untuk melambangkan 1 satuan bilangan 

positif 

b) Kartu putih digunakan untuk melambangkan 1 satuan bilangan 

negatif 

c) Jika 1 kartu merah dan 1 kartu putih disatukan maka keduanya akan 

saling menghilangkan nilai dengan kata lain hasilnya 0 

d) Contoh 1 ; untuk menentukan hasil dari 7 + 5 digunakan 7 kartu 

merah dan 5 kartu merah ; 

 
Dengan demikian terdapat 12 kartu merah (menunjukkan 7 + 5 = 12) 

 

e) Contoh 2 ; untuk menentukan hasil dari -3 + 4 digunakan 3 kartu putih 

dan 4 kartu merah 

 

 

Karena ada tiga pasang kartu yang saling 

menghilangkan (bernilai 0) maka hanya 



 
 

tersisa 1 kartu merah. Dengan demikian hasil dari -3 + 4 adalah 1 

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan kartu merah putih, tentukan hasil dari penjumlahan 

berikut ini ; 

A B C D 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

    =         =        =      = 

 

 

 
Amati hasil penjumlahan di atas dan lengkapi tabel berikut ini 

Penjumlahan 
Tanda 

Hasilnya 

Bobot 

Hasilnya 

Penjumlahan bilangan 

bertanda (+) dengan (+) 

(kolom A) 

  

Penjumlahan bilangan 

bertanda (-) dengan (-) 

(kolom B) 

  

Mengumpulkan 
Informasi 

Mengamati Menalar 



 
 

Penjumlahan bilangan 

bertanda (+) dengan (-) 

(kolom C) 

  

Penjumlahan bilangan 

bertanda (-) dengan (+) 

(kolom D) 

  

 

 
Dari hasil pengamatan tadi dapatkah kamu simpulkan cara menjumlahkan 

bilangan bulat. Gunakan dua pertanyaan berikut untuk membantu membuat 

kesimpulanmu. 

 Jika dua bilangan bertanda sama dijumlahkan maka bagaimana tanda 

hasil penjumlahannya? Bagaimana cara menentukan bobot hasil 

penjumlahannya? 

 Jika dua bilangan bertanda berbeda dijumlahkan maka bagaimana tanda 

hasil penjumlahannya? Kapan hasilnya bertanda (-) dan kapan hasilnya 

bertanda (+)? Bagaimana cara menentukan bobot hasil 

penjumlahannya? 

 

 

 

 

 

Komunikasi  



 
 

BAB 4 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

4.1    Pengertian Media Pembelajaran  

 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu jamak dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 2002: 6). Secara 

umum media pembelajaran dalam pendidikan disebut media, yaitu berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir, 

menurut Gagne (dalam Sadiman, 2002: 6). Sedangkan menurut Brigs (dalam 

Sadiman, 2002: 6) media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar. Jadi, media merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima  sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2002: 6). Menurut Latuheru (dalam 

Hamdani, 2005: 8) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat 

atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar 

proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung 

secara tepat guna dan berdayaguna. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diberikan, maka media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa 

sehingga proses interaksi komunikasi edukasi antara guru (atau pembuat media) 

dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna.  

 

4.2 Pengertian Media Pembelajaran Matematika 

 

Media pembelajaran matematika adalah sarana dalam menyajikan, 

mempelajarai, memahami, dan mempermudah dalam mempelajari matematika. 

Matematika bersifat abstrak, bagi siswa SD dan SMP berpikir secara abstrak 

mungkin merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat 

membantu siswa membayangkan hal yang abstrak melalui benda  konkret. Media 

pembelajaran matematika bisa berupa alat peraga, tayangan, software, dan 

sebagainya. Media pembelajaran tidak selalu berbentuk alat peraga. Papan tulis 

bisa menjadi media pembelajaran utama untuk menjelaskan beberapa pokok 

bahasan. 



 
 

Agar media pembelajaran menjadi efektif dan efisien serta dapat 

digunakan dalam jangka panjang, dibutuhkan beberapa pertimbangan dalam 

membuatnya yaitu sebagai berikut: 

a. Local Material (bahan-bahan mudah didapat) 

b. Proses pembuatan hendaknya menggunakan alat yang tepat agar hasilnya akurat 

c. Mudah untuk dibuat oleh sendiri 

d. Efisien dalam menggunakan bahan 

e. Terdapat petunjuk penggunaan 

f. Mudah digunakan, baik oleh guru, siswa, dan orang lain yang membutuhkannya 

g. Dapat membantu memahami materi 

h. Tidak berbahaya 

i. Tampilanya menarik 

j. Tahan lama 

k. Bernilai jual (Opsional) 

 

Dari beberapa penjelasan di atas, kita ketahui bahwa Media pembelajaran 

adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru 

dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima 

pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam 

hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajiakan informasi belajar kepada siswa. 

Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka 

fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. 

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara 

guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. 

 

4.3 Pengembangan Media Pembelajaran 

 

Secara garis besar kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 

tiga langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi dan 

penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan 

pengembangan program media.  

Arief Sadiman, dkk, memberikan urutan langkah-langkah yang harus 

diambil dalam pengembangan program media menjadi 6 (enam) langkah sebagai 

berikut: 

 

1)      Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

 

Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa 

yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh jika kita mengharapkan 

siswa dapat melakukan sholat dengan baik dan benar, sementara mereka baru bisa 

takbir saja, maka perlu dilakukan latihan untuk ruku, sujud, dan seterusnya. 



 
 

Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu 

menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan 

atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa 

dengan tes atau dengan yang lainnya. Langkah ini dapat disederhanakan dengan 

cara mengenalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya 

memerlukan bantuan media. Pada langkah ini sekaligus pula dapat ditentukan 

ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rangsangan indera 

mana yang diperlukan (audio, visual, gerak atau diam). 

 

2)      Merumuskan tujuan intruksional (Instructional objective) dengan 

operasional dan khas 

 Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. 

Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang kita lakukan. Dalam proses belajar 

mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan 

dapat memberikan arah kemana siswa akan pergi, bagaimana ia harus pergi 

kesana, dan bagaimana ia tahu bahwa telah sampai ke tempat tujuan. Tujuan ini 

merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus dapat dilakukan 

siswa setelah ia mengikuti proses instruksional tertentu.  

 Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada 

beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu: 

a. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Artinya tujuan 

instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya prilaku siswa yang dapat 

dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. 

b. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya kata kerja 

itu menunjukkan suatu prilaku/perbuatan yang dapat diamati atau diukur. 

3) Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya 

tujuan 

Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan 

atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga 

materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari 

kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci 

maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai 

kepada tingkatan yang lebih rumit, dan dari hal-hal yang konkrit kepada yang 

abstrak. 

 

4) Mengembangkan alat pengukur keberhasilan 

 

Alat pengukur keberhasilan seyogyanya dikembangkan terlebih dahulu 

sebelum naskah program ditulis. Dan alat pengukur ini harus dikembangkan 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang 

disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan atau 

cheklist prilaku. 



 
 

Instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembang media, ketika 

melakukan tes uji coba dari program media yang dikembangkannya. Misalkan alat 

pengukurnya tes, maka siswa nanti akan diminta mengerjakan materi tes tersebut. 

Kemudian dilihat bagaimana hasilnya. Apakah siswa menunjukkan penguasaan 

materi yang baik atau tidak dari efek media yang digunakannya atau dari materi 

yang dipelajarinya melalui sajian media. Jika tidak maka dimanakah letak 

kekurangannya. Dengan demikian, maka siswa dimintai tanggapan tentang media 

tersebut, baik dari segi kemenarikan maupun efektifitas penyajiannya. 

 

5) Menulis naskah media 

 

Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media 

rancangan yang merupakan  penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah 

disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Supaya materi 

pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu 

dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. 

Naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun kita dalam 

memproduksi media. Artinya menjadi penuntut kita dalam mengambil gambar 

dan merekam suara. Karena naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu 

diambil oleh kamera atau bunyi dan suara yang harus direkam. Dalam teknis 

penulisannya, naskah tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan. 

Tahapan dalam pembuatan atau penulisan naskah adalah berawal dari 

adanya ide dan gagasan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

selanjutnya pengumpulan data dan informasi, penulisan sinopsis dan treatment, 

penulisan naskah, pengkajian naskah atau revisi naskah, revisi naskah sampai 

naskah siap diproduksi. 

Ada beberapa macam bentuk naskah program media, namun pada 

prinsipnya mempunyai maksud yang sama, yaitu sebagai penuntun dan usaha 

memproduksi media pembelajaran. Naskah program media terdiri dari urutan 

gambar, caption atau grafis yang perlu diambil dengan alat kamera dan suara atau 

bunyi yang diambil dengan alat perekam suara. Lembaran naskah tersebut dibagi 

menjadi dua kolom, di sebelah kiri terdiri dari gambar, caption atau grafis. 

Sedangkan di sebelah kanan berisi narasi atau percakapan yang dibaca narator 

atau pelaku, dan suara lain yang diperlukan.  

 

6) Mengadakan penilaian (evaluasi media) dan revisi  

 

Penilaian media adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat 

efektifitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan 

dari program tersebut. Sesuatu program media yang oleh pembuatnya dianggap 

telah baik, tetapi bila program itu tidak menarik, atau sukar dipahami atau tidak 



 
 

merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka program semacam ini 

tentu saja tidak dikatakan baik. 

Evalusi media pembelajaran adalah suatu tindakan proses atau kegiatan 

yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala media atau 

alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah media yang dibuat tersebut dapat mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. 

Dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, pertanyaan 

pokok yang sering muncul adalah apa yang harus dievaluasi. Ini berarti, setiap 

evaluator untuk melihat kembali fungsi dan prinsip penggunaan media.  

Dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, aspek psikologis 

perlu dipertibangkan. Sebab aspek psikologis inilah yang membuat orang 

memiliki gaya belajar berbeda. Menurut Michael Gardner ada tiga gaya belajar 

yang dimiliki manusia yakni: gaya belajar visual (belajar dengan cara melihat), 

gaya belajar audiotorial (belajar dengan cara mendengar) dan gaya belajar 

kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh).  

Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau 

melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses 

pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan media yang 

dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang 

dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes.  

Apabila dikaitkan dengan tujuan evaluasi sebagaimana yang telah 

dikemukakan, maka ada berbagai jenis evualuasi terhadap media pembelajaran. 

Berdasarkan prosesnya, evaluasi media ini terdiri dari evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif.  

Evaluasi formatif adalah proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data tentang efektifitas dan efisien bahan-bahan pembelajaran (dalam hal ini 

medianya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut 

dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan 

agar lebih efektif dan efisien.  

Dalam bentuk finalnya, setelah media tersebut diperbaiki dan 

disempurnakan, maka data akan dikumpulkan untuk menentukan apakah media 

tersebut patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau media tersebut benar-

benar efektif seperti yang dilaporkan. Jenis evaluasi inilah yang kemudian disebut 

dengan evaluasi sumatif. 

Ada 3 tahapan dalam mengevaluasi atau menilai suatu media pembelajaran 

diantaranya adalah : 

 

a. Evaluasi satu lawan Satu 

Pada tahap ini seorang designer memiilih beberapa orang siswa (tidak 

lebih dari tiga orang) yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. 

Sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain 



 
 

untuk belajar mandiri, biarkan siswa mempelajarinya, sementara pengembang 

(developer) mengamatinya. Kedua orang siswa yang telah dipilih tersebut 

hendaknya satu orang dari populasi target yang berkemampuan yang umumnya 

sedikit di bawah rata-rata dan satu orang lagi diatas rata-rata. Dengan kata lain, 

dalam menentukan kelompok ini variasi kemampuan akademis populasi target 

dipertimbangkan.  

 

b. Evaluasi kelompok kecil 

Pada tahap ini media perlu dicobakan kepada 10-12 orang siswa yang dapat 

mewakili populasi target. Jumlah 10 merupakan jumlah minimal, sebab kalau 

kurang dari jumlah tersebut data yang diperoleh kurang dapat menggambarkan 

populasi target. Sabaliknya jika lebih dari 12, data atau informasi melebihi yang 

diperlukan, akbibatnya kurang bermanfaat untuk dianalisis dalam kelompok kecil. 

Siswa yang dipilih dalam kegiatan ini hendaknya mencerminkan karakteristik 

populasi.Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa-siswa yang kurang pandai, 

sedang, dan pandai, laki-laki dan perempuan, berbagai usia dan latar belakang.  

 

c. Evaluasi Lapangan 

 

Evaluasi lapangan adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu 

dilakukan. Evaluasi lapangan diusahakan situasinya semirip mungkin dengan 

situasi sebenarnya. Setelah melalui dua tahap evaluasi di atas tentulah media yang 

dibuat sudah mendekatki kesempurnaan. Namun dengan hal itu masih harus 

dibuktikan. Melalui evaluasi lapangan inilah, kebolehan media yang kita buat itu 

diuji. Dalam melakukan evaluasi lapangan seorang designer memilih sekitar 30 

orang siswa sambil memperhatikan beragam karakteristik seperti kepandaian, 

kelas sosial, latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan lain 

sebagainya sesuai dengan karakteristik sasaran. 

Jika semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan dan telah dianggap 

tidak ada lagi yang perlu direvisi, maka langkah selanjutnya adalah media tersebut 

siap untuk diproduksi. akan tetapi bisa saja terjadi setelah dilakukan produksi 

ternyata setalah disebarkan atau disajikan ada beberapa kekurangan dari aspek 

materi atau kualitas sajian medianya (gambar atau suara) maka dalam kasus 

seperti ini dapat pula dilakukan perbaikan (revisi) terhadap aspek yang dianggap 

kurang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan dari media yang 

dibuat, sehingga para penggunanya akan mudah menerima pesan-pesan yang 

disampaikan melalui media tersebut.  

 

4.4 Contoh Media Pembelajaran 

 

1. Media Pembelajaran Alat Peraga 



 
 

 

a. Pengertian Alat Peraga 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Alat peraga adalah alat bantu untuk 

mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti anak didik. 

Menurut Sudjana (2009) bahwa Alat peraga adalah suatu alat yang dapat 

diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar 

mengajar siswa lebih efektif dan efisien. 

Menurut Sumad (1972), Alat peraga adalah alat untuk memberikan 

pelajaran atau yang dapat diamati melalui panca indera. 

b. Tujuan Alat Peraga 

Berikut ini beberapa tujuan alat peraga sebagai berikut: 

 Alat peraga pendidikan  bertujuan agar proses pendidikan lebih efektif 

dengan jalan meningkatkan semangat belajar siswa. 

  Alat peraga pendidikan  memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, 

dimana para siswa belajar dengan banyak kemungkinan sehingga belajar 

berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. 

 Alat peraga pendidikan memiliki tujuan agar belajar lebih cepat dan 

teratur. 

 c.  Manfaat Alat Peraga 

Berikut ini adalah manfaat dari penggunaan alat peraga antara lain sebagai 

berikut: 

 Menimbulkan minat sasaran pendidikan. 

 Mencapai sasaran yang lebih banyak. 

 Membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam proses pendidikan. 

 Merangsang masyarakat atau sasaran pendidikan untuk 

mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan 

pendidikan yang disampaikan. 

 Membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat dan belajar 

lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. 

 Merangsang sasaran pendidikan untuk dapat meneruskan pesan-pesan 

yang disampaikan pemateri kepada orang lain. 

 Mempermudah penyampaian bahan atau materi pendidikan atau informasi 

oleh para pendidik atau pelaku pendidikan. 



 
 

 Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. Seperti 

diuraikan di atas, bahwa pengetahuan yang ada pada seseorang diterima melalui 

panca indera. 

1. Media Pembelajaran Microsoft Powerpoint 

a.  Pengertian Microsoft Powerpoint 

Microsoft Powerpoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office 

yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. 

Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan baik 

itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, dan trainer. 

Kehadiran powerpoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah 

dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau 

desain juga akan mempecantik sebuah presentasi powerpoint. 

b.  Fungsi dan Kegunaan Microsoft Power Point 

Kegunaan atau fungsi dari Ms. Powerpoint adalah sebagai berikut : 

 Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. 

 Membuat sebuah presentasi berbentuk softcopy sehingga dapat diakses 

oleh berbagai perangkat komputer. 

 Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan 

dukungan fitur audio, video, gambar dan animasi serta template atau desain yang 

akan dipergunakan. 

 Mempermudah dalam membuat, mengatur dan mencetak berbagai slide. 

 

3. Media Pembelajaran Microsoft Powerpoint 

a.  Pengertian Applet 

Applet adalah sebuah program kecil yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java, yang diakses melalui halaman Web dan dapat 

didownload ke dalam mesin klien yang kemudian menjalankannya di dalam 

jendela penjelajah web. Java applet secara dinamis dapat menambahkan beberapa 

fungsi kepada halaman-halaman web yang bersifat statis. 

b. Fungsi dan Kegunaan Applet 

Kegunaan atau fungsi dari permainan Applet adalah sebagai berikut 



 
 

 Melatih minat dan kreatifitas siswa. 

 Membuat proses pembelajaran matematika yang menyenangkan serta 

menghibur. 

 Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu 

mengoperasikannya. 

4. Media Video Pembelajaran 

a.  Pengertian Video Pembelajaran 

 

Menurut Cheppy Riyana (2007) media video pembelajaran adalah media 

yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik 

yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu 

pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan 

pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran.  

 

b.  Karakteristik Media Video Pembelajaran 

 

Menurut Cheppy Riyana (2007:8-11) untuk menghasilkan video 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya 

maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan 

kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu: 

 

1.    Clarity of Massage (kejalasan pesan) 

Dengan media video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara 

lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh sehingga dengan 

sendirinya informasi akan tersimpan dalam memory jangka panjang dan bersifat 

retensi. 

 

2.    Stand Alone (berdiri sendiri). 

Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak 

harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. 

 

3.    User Friendly (bersahabat/akrab dengan pemakainya). 

Media video menggunakan bahasa yang sedehana, mudah dimengerti, dan 

menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil. bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. 

4.    Representasi Isi 



 
 

Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau 

demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sain dapat dibuat 

menjadi media video. 

 

5.    Visualisasi dengan media 

Materi dikemas secara multimedia terdapat didalamnya teks, animasi, 

sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat 

aplikatif, berproses, sulit terjangkau berbahaya apabila langsung dipraktikkan, 

memiliki tingkat keakurasian tinggi. 

 

6.    Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi 

Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rakayasa 

digital dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap spech system komputer. 

 

7.    Dapat digunakan secara klasikal atau individual 

Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, 

tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga dirumah. Dapat pula digunakan 

secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang bisa dapat dipandu oleh 

guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia 

dalam program 

 

c.  Manfaat Menggunakan Video Pembelajaran 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal sangatlah perlu 

menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun 

manfaat penggunaan media video pada proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektifitas 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek. 

2. Memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu 

yang singkat. 

3. Dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. 

4. Peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman 

sekelasnya. 

5. Peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. 

6. Daya nalar Peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. 

7. Peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk 

mempraktekan  latihan-latihan. 

8. Hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkreatkan.



 
 

BAB 5 

INSTRUMEN 

 

5.1 Pengertian Instrumen soal 

Untuk mengumpulkan data penelitian tentang hasil belajar atau prestasi 

belajar bisa dilakukan dengan memakai instrumen tes. Kata tes secara harfiah 

berasal dari istilah Perancis kuno yaitu testum, yang mempunyai arti “piring yang 

berfungsi menyisihkan logam - logam mulia yang nilainya sangat tinggi seperti 

emas”. Sedangkan, di dalam bahasa Inggris testum ini dikenal dengan test yang 

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti tes, percobaan atau 

ujian, dan kata ini di dalam bahasa Arab sama artinya dengan imtihan. 

Secara teoritis, test merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam 

rangka kegiatan pengukuran dan penilaian. Tes merupakan bagian tersempit dari 

penilaian. Menurut Dejamri (2008:67), tes , merupakan salah satu cara untuk 

menaksirkan besarnya kemampuan seseoarng secaratidak langsung, yaitu melalui 

respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga dapat diartikan 

sebagai jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari 

orang yang dikenai tes. Tester merupakan orang yang melakukan tes, pembuat tes 

atau eksperimentor merupakan orang yang melakukan percobaan dengan 

menggunakan tes, sedangkan testee merupakan orang yang dikenai tes atau yang 

sedang dikenai percobaan (Dimyati dan Mudjiono,1999:209).  

Tes juga dapat diartikan berupa sejumlah pertanyaan yang diberikan 

kepada seseorang untuk diberi respon atau dijawab. Sedangkan, pengukuran 

mempunyai pengertian lebih luas lagi bila dibandingkan dengan tes. Adapun 

evaluasi, merupakan suatu proses pengumpulan informasi guna membuat sebuah 

penilaian terhadap sesuatu, yang selanjutnya dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil suatu keputusan (Farida, 2008189-190).  

5.2 Langkah Penyusunan Instrumen soal 

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun 

sebuah tes, supaya tes yang diberikan tidak berbeda dengan tujuan pelaksanaan 

tes. Langkah dalam menyusun tes diantaranya sebagai berikut: 

1. Merumuskan atau menentukan tes. 

2. Mengidentifikasi hasil belajar (learning outcomes) yang hendak diukur 

dengan tes tersebut. 



 
 

3. Menandai hasil belajar yang spesifik, yang merupakan tingkah laku atau 

aktivitas yang bisa diamati dan sesuai dengan TIK. 

4. Merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur. 

5. Menyiapkan tabel spesifikasi. 

6. Menggunakan tabel spesifikasi, sebagai dasar penyususnan tes (Ngalim 

Purwanto, 2009:30).  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999,210-216) prosedur yang perlu 

ditempuh dalam menyusun instrumen penilaian tes, yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan bentuk tes yang hendak disusun. 

2. Membuat kisi-kisi butir soal, merupakan kegiatan yang dilakukan 

evaluator dalam membuat suatu tabel yang dai dalamnya memuat 

mengenai perincian aspek isi dan aspek perilaku beserta proporsi atau 

imbangan yang diinginkannya. Kisi-kisi butir soal atau tabel spesifikasi 

terdiri atas ruang lingkup isi pelajaran, proporsi jumlah item dan tiap - tiap 

sub isi pelajaran, aspek intelektual dan bentuk soal.  
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