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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan siswa 

menjadi perhatian utama ahli pendidikan saat ini. Guru saat ini berperan sebagai 

fasilitator proses pembelajaran di kelas, yang meliputi berbagai sumber belajar, 

alat belajar, dan bantuan belajar (Fauzan, 2012:22). Peran guru dalam 

menyampaikan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari acuan kurikulum yang 

diberlakukan pemerintah. Saat ini, kurikulum yang digunakan dalam berbagai 

tingkat pendidikan adalah Kurikulum 2013. 

Salah satu masalah yang terdapat dalam proses belajar mengajar di kelas 

adalah guru belum dapat mengajar sesuai dengan kondisi saat ini. Guru masih 

menggunakan buku pedoman yang dicetak oleh penerbit. Dalam kegiatan 

pembelajaran, menurut Prastowo (2012:122) seorang guru dimungkinkan 

menggunakan buku khusus yang memuat bahan ajar atau materi pembelajaran 

yang telah terintegrasi sesuai dengan kurikulum integratif (Kurikulum 2013). 

Dalam dunia pendidikan berdasarkan Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 

2013 menyatakan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan sumber 

belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan satuan 

pendidikan. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan 

pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar untuk mencapai tujuan    

pendidi
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pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. 

Seorang guru dituntut untuk mengembangkan bahan ajar dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun sekarang ini guru lebih memilih 

menggunakan bahan ajar yang telah ada atau yang telah diterbitkan dengan 

alasan jika membuat bahan ajar sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup 

lama dan lumayan ribet dalam proses pembuatannya. Sedangkan guru merasa 

bahwa waktunya tidak akan cukup jika hanya untuk membuat bahan ajar.  

Bahan ajar yang dimaksud adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di kelas bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Hasanah, 

2012:101).  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (Depdiknas 2008: 

6). Pernyataan tersebut bermakna bahwa bahan ajar yang tersedia harus sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Bahan ajar memiliki peranan penting 

sebagai salah satu media yang sering digunakan saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Bahan ajar yang memuat materi pelajaran harus dicapai pada suatu 

satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dirumuskan 

dalam standar isi. Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan 

nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Standar isi dijadikan koridor bagi penulis untuk mengembangkan 

suatu bahan ajar. 
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Proses pembelajaran yang optimal ditentukan oleh berbagai faktor. 

Bahan ajar memiliki peran sangat penting dalam pembelajaran, bahan ajar dapat 

digunakan oleh guru maupun peserta didik untuk menunjang proses 

pembelajaran. Satu topik pembelajaran, diperlukan sejumlah sumber belajar 

sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang merupakan jumlah bidang 

kajian yang tercakup di dalamnya (Trianto, 2012:251). Dalam 

implementasinya, bahan ajar disusun berdasarkan kajian terhadap kompetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) sebagaimana ditetapkan dalam standar 

kurikulum. Adapun bahan ajar terdiri dari satu kesatuan yang meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Sumber Bacaan, dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

Pengembangan bahan ajar harus berorientasi kepada bagaimana guru 

mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Siswa harus dipandang 

sebagai subjek bukan objek, proses pembelajaran tidak boleh didominasi oleh 

guru karena hal tersebut akan mengurangi tanggung jawab siswa atas tugas 

belajarnya. Siswa harus berpartisipasi, mencoba dan melakukan sendiri apa 

yang sedang dipelajari, sehingga proses pembelajaran mengacu pada 

pembelajaran yang aktif (Hanafiah dkk, 2009:176). 

Selain faktor bahan ajar, pendekatan pembelajaran juga termasuk faktor 

penting untuk pencapaian hasil belajar yang optimal. Salah satu pendekatan  

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam 

menyelesaikan permasalahan di kelas adalah CTL. Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu guru 



4 
 

 
 

mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa serta 

mendorong siswa membuat hubungan anatara pengetahuan yang dimilikinya 

dan perananannya dalam kehidupannya sehari-hari (Kasihani, 2002:42).  

Pendekatan CTL yang dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 sesuai dengan pendekatan saintifik dan tematik terpadu disarankan untuk 

menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning) dan untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif baik 

individual maupun kelompok disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Pendekatan CTL dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 mendorong peserta didik untuk aktif dan mandiri 

dalam mencari dan menemukan konsep secara mandiri. Selain itu dapat 

mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spriritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual 

dan psikomotorik (Depdiknas, 2003). 

Berdasarkan hasil pendahuluan yang telah dilakukan di SMP Al-Islam 

Bandung, guru mata pelajaran IPA menyatakan bahwa hasil belajar pada materi 

pemanasan global masih di bawah KKM yaitu 65, dengan rata-rata 63. Data 

tersebut diambil dari hasil belajar sebelumnya pada semester genap. Selain itu 

juga diketahui bahwa metode pembelajaran yang digunakan di kelas 

menggunakan metode ceramah serta buku paket sebagai sumber belajar di kelas 

masih kurang. 
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Buku paket yang sudah tersedia di sekolah hanya menekankan konsep. 

Buku paket yang sudah tersedia dari penerbit mempermudah siswa untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran, akan tetapi buku paket yang sudah tersedia 

kurang menarik siswa lebih aktif belajar sehingga kurang menumbuhkan minat 

siswa. Selain itu, minat guru untuk mengembangkan bahan ajar masih kurang 

serta jumlahnyapun terbatas dan adanya keterlambatan buku. Sehingga perlu 

mengembangkan bahan ajar untuk mengantisipasi keterlambatan datangnya 

buku paket.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian yang dilaksanakan 

adalah penelitian pengembangan berupa pengembangan bahan ajar. Bahan ajar 

yang dikembangkan memiliki perbedaan dengan adanya komponen Contextual 

Teaching and Learning di dalamnya. Dengan adanya bahan ajar yang 

dikembangkan diharapkan pembelajaran yang didapat siswa lebih bermakna. 

Salah satu materi IPA kelas VII semester genap adalah masalah 

Pemanasan Global. Pemanasan Global merupakan masalah yang sangat 

kontekstual saait ini. Isu-isu pemanasan global meliputi pemanasan global, 

penyebab terjadinya pemanasan global, serta dampaknya terhadap ekosistem. 

Materi tersebut merupakan materi yang cocok menggunakan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) karena pemanasan global merupakan 

permasalahan dunia nyata mereka atau konteks yang ada dilingkungan sekitar 

mereka, sehingga jika menggunakan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

diharapkan siswa dapat merumuskan masalah lingkungan yang ada, mencari 

solusi permasalahannya dan menarik kesimpulan. Dengan isu sains yang ada 
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diharapkan dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep yang telah 

dipelajari dikelas.    

Sebelum dilakukan pengembangan, dilakukan analisis terlebih dahulu 

terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan di kelas 

VII selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis terhadap RPP yang 

digunakan selama tiga tahun terakhir diketahui metode pembelajaran yang 

digunakan adalah diskusi kelompok. Konsep-konsep yang disajikan meliputi 

pengertian efek rumah kaca, proses terjadinya pemanasan global, definisi 

pemanasan global, penyebab terjadinya pemanasan global, dampak dari 

pemanasan global bagi kehidupan di bumi, beberapa upaya mananggulangi 

pemanasan global. Selain itu, pembelajaran untuk memahami konsep efek 

rumah kaca siswa diarahkan untuk membuat pemodelan rumah kaca. Untuk 

memahami konsep upaya penanggulangan pemanasan global, siswa diarahkan 

untuk melakukan percobaab “Pengaruh Tanaman terhadap Suhu Bumi”.  

Adanya kesesuaian penerapan pembelajaran dalam RPP ini dengan 

materi pemanasan global. Konsep-konsep baru, model dan metode 

pembelajaran yang digunakan serta penugasan dapat mengoptimalkan 

pencapaian beban belajar. Berikut ini peta konsep sebelum dan sesudah 

dilakukan pengembangan bahan ajar. 
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Gambar 1.1 Peta konsep bahan ajar sebelum dikembangkan 
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Gambar 1.2 Peta konsep bahan ajar setelah dikembangkan 
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Salah satu penelitian yang telah dilakukan (Trisahid, 2016) berkaitan 

dengan pengembangan bahan ajar berbasis Contextual Teaching And Learning 

(CTL) pada pokok bahasan sistem ekskresi yang hasilnya menunjukan secara 

keseluruhan bahwa bahan ajar yang dikembangkan efektif dengan 

mempertimbangkan rata-rata ketuntasan hasil belajar siswa dan tanggapan 

siswa yang ≥ 50% memberikan respon positif. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul : Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Pemanasan Global 

Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka  

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan bahan ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi pemanasan global untuk tingakt SMP? 

2. Bagaimana efektivitas bahan ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi pemanasan global terhadap hasil belajar ? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar berbasis Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada materi pemanasan global ? 

C. Tujuan Penelitian    

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisis kelayakan bahan ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi pemanasan global untuk tingkat SMP.  

2. Mengetahui efektivitas bahan ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi pemanasan global terhadap hasil belajar.  

3. Menganalisis respon siswa terhadap bahan ajar berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada materi pemanasan global. 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

positif dan memperbaiki kualitas pembelajaran biologi bagi berbagai pihak: 

1. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

mengembangkan  kemampuan siswa pada materi pemanasan global. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan guru 

dalam menentukan bahan ajar IPA  yang hendak dijadikan rujukan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat 

menambah pengalaman dan sebagai  pedoman dimasa yang akan datang 

dalam menentukan bahan ajar yang sesuai untuk dijadikan sumber 

rujukan dalam proses kegiatan pembelajaran ketika sudah terjun sebagai 

seorang guru. 
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E. Definisi Operasional 

Agar memudahkan serta menghindari salah penafsiran dalam memahami 

judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bahan ajar merupakan seperangkat materi baik tertulis maupun tidak 

yang susunannya sistematis, digunakan oleh guru untuk menelaah dan 

merencanakan pembelajaran, dan digunakan siswa dalam pembelajaran. 

b. Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu konsep belajar 

dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Materi Pemanasan global adalah materi yang diajarkan pada siswa kelas 

VII semester genap dengan pembelajaran bahan ajar berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Materi ini meliputi pengertian pemanasan 

global, proses terjadinya pemanasan global, dampak pemanasan global, 

dan upaya penanggulangan pemanasan global. 

F. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengembangkan penyusunan bahan ajar yang berhubungan 

dengan materi pemanasan global maka perlu menganalisis Kompetensi Dasar 

(KD) yang tepat sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. Pemilihan Kompetensi 

Dasar (KD) ini juga didasarkan karena pada Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) tersebut menunjukkan indikator yang tidak saling 

tumpang tindih antara materi satu dengan materi lainnya. Dengan demikian   
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diharapkan siswa akan mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh dari suatu 

masalah. 

Kompetensi Dasar (KD) dari materi pemanasan global yaitu 

mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya pemanasan global serta 

dampaknya bagi ekosistem, dan menyajikan data dan informasi tentang 

pemanasan global serta memeberikan usulan penanggulangan masalah. Adapun 

indikator pencapaian kompetensi (IPK) dari materi pemanasan global yaitu: (1) 

Menjelaskan pengertian pemanasan global, (2) menjelaskan konsep terjadinya 

pemanasan global, (3) Mengidentifikasi penyebab-penyebab dari terjadinya 

pemanasan global, (4) Menyebutkan minimal 1 contoh dampak dari pemanasan 

global, (5) Menjelaskan cara-cara untuk mengurangi dampak dari pemanasan 

global, (6) Memberi contoh fenomena pemanasan global di kehidupan sehari-

hari, (7) Menganalisis fenomena pemanasan global yang ada di kehidupan 

sehari-hari, (8) Menyajikan data hasil analisis secara tertulis dari fenomena 

pemanasan global yang ada di kehidupan sehari-hari, dan (9) Memberikan 

solusi penanggulangan masalah pemanasan global. 

Untuk mencapai kompetensi diatas dapat dicapai dengan pembelajaran 

yang sesuai, salah satunya yaitu Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang 

membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan anatara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari dengan melibatkan tujuh komponen pembelajaran efektif (Nurhadi, 2004). 
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Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ini sesuai 

digunakan dalam pengembangan bahan ajar (khususnya buku ajar) karena 

dalam buku ajar tersebut harus mendorong siswa untuk bertanya, berinteraksi 

aktif di depan kelas melalui kegiatan bekerja, berdiskusi, mengamati, berlatih, 

mempraktikan dan mendemonstrasikan sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan riil, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap apa hubungan 

antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata (Nurhadi, 2004). 

Untuk mencapai pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL)  maka perlu dikembangkan bahan ajar berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

memberikan ruang gerak kepada siswa untuk setiap persoalan yang mereka 

hadapi, baik secara perorangan maupun kelompok serta memberikan alternatif-

alternatif penyelesaian masalah yang mereka hadapi. 

Langkah-langkah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dianggap lebih memadai untuk diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan 

yang dianjurkan Ditjen Dikdasmen (2003:10-19) format bahan ajar sesuai 

tahapan  Contextual Teaching and Learning (CTL) memiliki tujuh komponen 

utama untuk pembelajaran yang efektif sebagai berikut : (1) Konstruktivisme, 

(2) Inquiry, (3) Questioning, (4) Learning Community, (5) Modeling, (6) 

Reflection, (7) Authentic Assessment.  
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Menurut Aqib (2014:7-8), secara garis besar langkah-langkah 

pendekatan CTL sebagai berikut: 

1. Kontruktivisme  

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 

Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan itu berasal dari luar akan 

tetapi dikontruksi dari dalam diri seseorang. 

2. Inquiry  

Inkuiri merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Penerapan model 

inkuri ini dapat dilakukan dalam pembelajaran kontekstual dimulai atas 

kesadaran siswa akan masalah yang jelas yang ingin dipecahkan. Siswa 

didorong untuk menemukan masalah, asas menemukan itulah merupakan 

asas penting dalam pembelajaran konstektual 

Langkah inkuiri ini juga sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 yang teruang pada lampiran Permendikbud RI Nomor 22 

Tahun 2016 untuk memperkuat pendekatan ilmiah. 

3. Questioning  

Langkah ini untuk mendorong, membimbing, dan menilai 

kemampuan berpikir siswa dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa 

melalui kegiatan bertanya. Prinsip langkah bertanya dalam pendekatan CTL 

juga sejalan dengan yang dinyatakan pada pada lampiran Permendikbud RI 

Nomor 8 Tahun 2016 yakni muatan aktivitas peserta didik merupakan 
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kegiatan/perilaku yang terjadi selama kegiatan belajar berlangsung. 

Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 

pembelajaran seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas, 

dan menjawab pertanyaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok. 

4. Learning Comunity (Komunitas Belajar) 

Konsep masyarakat belajar adalah  pembelajaran kontekstual 

menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan 

oranglain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dalam 

kelompok belajar yang dibentuk secara formal maupun dalam lingkungan 

secara alamiah. Hasil belajar dapat diperoleh secara sharing dengan orang 

lain, antar teman, antar kelompok berbagi pengalaman pada orang lain. 

5. Modeling (Pemodelan) 

Asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan 

sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh seb   tiap siswa. Modeling 

merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran kontekstual, sebab 

melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis 

abstrak yang mengundang terjadinya verbalisme. Pemodelan juga 

diterapkan pada pembelajaran dalam kurikulum 2013 dalam Permendikbud 

RI nomor 81A (2013:34) guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menerapkan ide-ide mereka sendiri untuk belajar.  
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6. Reflection (Refleksi) 

Refleksi adalah proses menyimpulkan pengalaman yang telah 

dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau 

peristiwa pembelajran yang telah dilaluinya. Proses refleksi, pengalaman 

belajar itu akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimiliknya. Proses 

pembelajaran konstektual, setiap berakhir proses pembelajaran, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat 

kembali apa yang telah dipelajarinya.  

7. Authentic Assesment (Penilaian yang Sebenarnya) 

Suatu pengukuran pengetahuan dan keterampilan siswa dan 

penilaian produk (kinerja) dengan berbagai cara. Authentic Assesment juga 

sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2016 yang menyatakan 

bahwa prinsip penilaian hasil belajar ialah sahih yang berarti penilaian 

didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, 

objektif yang berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas dan tidak subjektif, dan terpadu sebagai salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

Selain faktor pendekatan pembelajaran yang sesuai, pemilihan bahan 

ajar juga menjadi faktor yang cukup penting. Guru dituntut kreativitasnya untuk 

bisa mengembangkan bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual 

dan relevan. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yaitu substansi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh 
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dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

(Prastowo, 2012:17). 

Selain itu bahan ajar merupakan informasi alat atau teks yang diperlukan 

oleh guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran 

(Basri, 2015: 144). Adapun tahapan penyusunan bahan ajar menurut Depdiknas 

(2008) yaitu: 

1. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar  

Untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, diperlukan analisis terhadap 

SK-KD, analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. 

Analisis dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis SK-KD 

Analisis Standar Kompetensi-Kompetensi Dasar (SK-KD) dilakukan 

untuk menentukan kompetensi-kompetensi mana yang memerlukan 

bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui berapa banyak 

bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis 

bahan ajar mana yang dipilih. 

b. Analisis Sumber Belajar 

Sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan bahan 

ajar perlu dilakukan analisis.  Analisis dilakukan terhadap ketersediaan, 

kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. 
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c. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar 

Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk memenuhi 

salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu 

siswa untuk mencapai kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan KD yang akan diraih oleh 

peserta didik.  Jenis dan bentuk bahan ajar ditetapkan atas dasar analisis 

kurikulum dan analisis sumber bahan sebelumnya. 

2. Penyusunan Peta Bahan Ajar 

Peta kebutuhan bahan ajar disusun setelah diketahui berapa banyak 

bahan ajar yang harus disiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. Peta 

Kebutuhan bahan ajar sangat diperlukan guna mengetahui jumlah bahan ajar 

yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa.  

Sekuensi bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas 

penulisan. Di samping itu peta dapat digunakan untuk menentukan sifat 

bahan ajar, apakah dependen (tergantung) atau independen (berdiri sendiri).  

3. Struktur Bahan Ajar 

Dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan dalam strukturnya 

antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain. 

4. Penyusunan Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat berupa handout, buku, lembar kegiatan siswa 

(LKS), modul, brosur atau leaflet, Wallchart, Foto/Gambar, Model/Maket. 

Dalam menyusun bahan yang perlu diperhatikan judul atau materi yang 
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disajikan harus berintikan KD atau materi pokok yang harus dicapai oleh 

peserta didik. 

5. Evaluasi dan Revisi  

Setelah selesai menulis bahan ajar, selanjutnya yang perlu dilakukan 

adalah evaluasi terhadap bahan ajar tersebut. Evaluasi ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah bahan ajar telah baik ataukah masih ada hal yang 

perlu diperbaiki. Komponen evaluasi mencakup kelayakan isi, kebahasaan, 

sajian, dan kegrafikan.   

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ini dipilih 

karena bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu materi pemanasan global, 

dimana pemanasan global merupakan masalah kontekstual sehingga 

memungkinkan dikembangkan dengan pendekatan yang juga bersifat 

kontekstual seperti pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

ini. Pengembangan bahan ajar berbasis Contextual Teaching and Learning 

(CTL) ini terdiri dari materi, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan lembar 

evaluasi. Selain itu, ciri khas dari bahan ajar yang dikembangkan memiliki 

format isi sesuai dengan tahapan dari pendekatan Contextual Teaching and 

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

(CTL) ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna, 

mempermudah peserta didik dalam memahami konsep serta mampu 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.  
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Penelitian yang dilakukan Muhlisin (2012: 140-145) mengenai 

pengembangan perangkat pembelajaran IPA terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) tema polusi udara menunjukkan bahwa 

perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKS, dan alat 

evaluasi mencapai kriteria valid dengan kategori sangat baik. Rata-rata skor 

respon siswa memberi tanggapan positif terhadap pengembangan perangkat 

sebesar 87,1% . 

Kerangka pemikiran dari permasalahan yang dapat dituangkan dalam 

bentuk skema penulisan pada gambar 1.1 Berikut : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.3 Skema Kerangka Berfikir 

Format Bahan Ajar sesuai tahapan model 

CTL 

1. Konstruktivisme 

2. Inquiry 

3. Questioning 

4. Learning Community 

5. Modeling 

6. Reflection 

7. Authentic Assessment 

(Dikdasmen, 2003) 

Analisis Materi Pemanasan Global 

Kurikulum 2013 

Tahapan Penyusunan Bahan Ajar : 

1. Analisis kebutuhan bahan ajar: 

a. Analisis KI dan KD 

b. Analisis sumber belajar 

c. Pemilihan dan penentuan bahan ajar 

2. Penyusunan peta bahan ajar 

3. Struktur bahan ajar 

4. Penyususunan bahan ajar 

5. Evaluasi dan revisi 

(Depdiknas, 2008) 

6.  

Bahan Ajar Berbasis 

Contextual Teaching and 

Learning 
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G. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Penyusunan skripsi ini juga merujuk pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, diantaranya: 

Hasil penelitian Asfuriyah dan Nuswowati (2015) yang berjudul 

“Pengembangan Majalah Sains Berbasis Contextual Learning Pada Tema 

Pemanasan Global untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa” menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh ketiga pakar didapatkan rerata skor 

3,68 dan presentase sebesar 92% dengan kriteria “Layak” sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Majalah Sains berbasis contextual learning tema 

pemanasan global yang dikembangkan telah berhasil diterapkan dan layak 

digunakan sebagai sumber belajar alternatif bagi siswa kelas VII SMP/MTs 

untuk meningkatkan minat belajar siswa. Persamaan penelitian diatas dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pengembangan berbasis CTL, 

yaitu sama-sama menggunakan metode Research and Development (R&D). 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada bentuk bahan ajar yang akan dikembangkan oleh peneliti berupa 

modul, sementara pada penelitian diatas berupa majalah sains. Tujuan 

penelitian ini hanya untuk menganalisis kelayakan bahan ajar berbasis CTL 

pada materi pemanasan global dan mendeskripsikan  respon siswa terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan, sementara penelitian diatas juga melakukan 

pengukuran peningkatan minat belajar siswa. 

Hasil penelitian Muhlisin (2012) yang berjudul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis Contextual Teaching and 
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Learning (CTL) dengan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) Tema Polusi Udara” menunjukkan bahwa 

perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKS, dan alat 

evaluasi mencapai kriteria valid dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil 

uji perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa N gain (peningkatan hasil 

belajar (kognitif) siswa) 0,64% dalam kategori sedang, dengan uji t didapat 

thitung 3,666 ˃ ttabel 1,67. Aktivitas siswa mencapai 86,7% dalam kategori 

aktif dan sangat aktif, rata-rata skor sikap siswa terhadap lingkungan hidup 

mencapai 74,6 dengan kategori sangat tinggi. Rata-rata skor respon siswa 

memberi tanggapan positif terhadap pembelajaran mencapai 87,1%. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu mengembangkan bahan ajar berbasis CTL, metode yang digunakan 

adalah Research and Development (R&D). Perbedaan penelitian diatas dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tema materi yang 

dikembangkan serta penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

untuk meningkatkan hasil belajar (kognitif) siswa dan mengembangkan sikap 

kepedulian terhadap lingkungan. 

Hasil penelitian Rizqi, Parmin, dan Nurhayanti (2013) yang berjudul 

“Pengembangan Modul IPA Terpadu Berkarakter Tema Pemanasan Global 

untuk Siswa SMP/Mts” menunjukkan bahwa modul ini layak dan efektif 

diterapkan untuk pembelajaran, hal tersebut terlihat dari skor kelayakan 

penilaian mencapai 3,54 sesuai kriteria layak menurut BSNP serta ketuntasan 

klasikal yang diperoleh sisa pada uji pelaksanaan lapangan mencapai 100%. 
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Persamaan penelitian diatas dengan penelitain yang akan dilakukan peneliti 

yaitu mengembangkan bahan ajar berupa modul materi pemanasan global serta 

menggunakan metode Research and Development (R&D). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan juga memiliki kesamaan yaitu validasi ahli 

untuk memvalidasi bahan ajarnya dan angket untuk mengetahui respon siswa. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada basis yang digunakan yaitu  pendidikan karakter, sementara yang 

peneliti gunakan yaitu berbasis CTL. 

Hasil penelitian Saputri dan Amaria (2013) yang berjudul 

“Pengembangan Buku Ajar IPA Terpadu Berorientasi Contextual Teaching 

Learning (CTL) Tema Dampak Bahan Tambahan Makanan pada Kelas VII 

SMP” menunjukkan bahwa buku ajar IPA terpadu yang dikembangkan layak 

secara isi, penyajian bahasa, kesesuaian dengan 7 komponen CTL terhadap 

buku ajar yang dikembangkan. Kelayakan isi, penyajian, bahasa,  dan 

kesesuaian dengan 7 komponen CTL anatara lain masing-masing memperoleh 

presentase sebesar 78% (Layak), 67% (Layak), 80% (Layak) dan 75% (Layak). 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama mengembangkan bahan ajar berbasis CTL serta 

menggunakan rancangan model 4-D yang juga dibatasi sampai tahap 

pengembangan (develop), selain itu metode pengumpulan datanyapun 

menggunakan angket. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada tema yang diambil, penelitian diatas 
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menggunakan tema dampak bahan tambahan makanan sedangkan tema yang 

akan peneliti kembangkan adalah pemanasan global.    

Hasil penelitian Yuli Apriliani (2017) yang berjudul “Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan SETS (Science, Environment, 

Technology and Society) pada Materi Pemanasan Global” menunjukkan bahwa 

LKS layak digunakan dengan memperoleh presentase rata-rata sebesar 

77,55%. Persamaan penelitain diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu merupakan penelitian pengembangan menggunakan metode 

Research and Development (R&D) dengan model Four-D yang dimodifikasi 

menjadi Three-D (3D). Teknik pengumpulan juga memiliki kesamaan yaitu 

validasi ahli, dan penggunaan angket untuk mengetahui respon siswa. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu terletak pada basis yang digunakan.  

 


