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Abstrak 

Penelitian implementasi teaching material berbasis scientific approach muncul 

berdasarkan analisis beberapa masalah, antara lain penerapan karakter dalam teaching 

material atau teaching material masih belum maksimal, salah satunya karakter kepedulian, 

guru kurang memahami kurikulum 2013, guru membutuhkan teaching material berbasis 

scientific approach untuk mengembangkan karakter kepedulian dan perlu dilakukan uji 

kefektifan terhadap teaching material berbasis scientific approach yang telah dikembangkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan teaching material atau teaching material 

berbasis scientific approach yang efektif untuk membangun karakter kepedulian. Penelitian 

ini merupakan penelitian dan pengembangan. Di tahun kedua yang dilakukan dalam 

pengembangan teaching material adalah uji coba luas dan revisi dari produk yang dihasilkan 

pada penelitian tahun pertama yaitu pengembangan teaching material berbasis scientific 

approach. Teaching material berbasis scientific approach terbukti efektif untuk membangun 

karakter kepedulian siswa. Hal ini didasarkan pada uji coba lapangan operasional dengan 

hasil uji t sebesar 4, 854 pada karakter peduli lebih besar dari t tabel sebesar 1, 684 sehingga 

dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan terhadap pengembangan karakter peduli 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa teaching material dan menggunakan 

teaching material hasil pengembangan. 

Kata Kunci: teaching material, scientific approach, karater kepedulian 

 

Abstract 

Research on the implementation of teaching materials based on the scientific approach emerged 

based on the analysis of several problems, such as the application of character in teaching materials 

or teaching materials is still not maximized, one of the character of concern, teachers lack 

understanding of curriculum 2013, teachers need teaching materials based on scientific approach to 

develop the character of awareness and it is necessary to test the effectiveness of teaching materials 

based on scientific approach that has been developed. The purpose of this study is to produce 

teaching materials or teaching materials based on an effective scientific approach to build a caring 

character. This research is a research and development. In the second year in the development of 

teaching materials is a broad trial and revision of the products produced in the first year of research 

is the development of teaching materials based on scientific approach. Teaching material based on 

scientific approach proved effective to build student's caring character. This is based on operational 

field trials with t test results of 4, 854 on caring characters greater than t table of 1, 684 so it can be 

concluded there is a significant difference to the development of caring character between students 

who follow the lesson without teaching materials and using teaching material development results. 

 

Keywords: teaching material, scientific approach, caring 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kualitas untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang ada, salah satunya melalui pendidikan. Hal yang dilakukan sejalan dengan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang beradab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, pemerintah telah mengembangkan kurikulum 

tahun 2013 yang diharapkan dapat membekali anak-anak Indonesia menuju persaingan yang 

semakin ketat. Tujuan Kurikulum 2013, yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud No. 67 Tahun 2013). 

Pengembangan kurikulum tidak hanya dari segi pengetahuan saja, namun juga 

ditekankan ada karakter peserta didik. Menurut   Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menegaskan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Upaya untuk mewujudkan  karakter tersebut, dilakukan mulai dari pendidikan dasar 

yaitu jenjang pendidikan yang ditempuh selama 6 tahun  sejak anak berusia 6 atau 7 tahun. 

Pendidikan Dasar yang dimaksud oleh Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 

VI,  pasal 17 adalah: 

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah.  
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2. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk 

lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  

3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Setiap jenjang pendidikan mempunyai struktur  kurikulum tertentu mulai dari tingkat 

yang paling sederhana di Sekolah Dasar hingga yang sangat komplek di perguruan tinggi.  

Demikian pula dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini yang menekankan pada penggunaan 

scientific approach dan autentik assessment. Scientific approach merupakan pendekatan yang 

memfasilitasi siswa untuk aktif mencari penengetahuan baru secara mandiri melalui proses 

melakukan pengamatan, bertanya, melakukan percobaan, mengolah data atau informasi, 

menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan terahir mencipta. Sedangkan autentik assessment merupakan penilaian 

yang tidak hanya mengukur hasil, akan tetapi lebih menekankan untuk mengukur proses 

dilakukan oleh siswa. Melalui Kurikulum 2013 diharapkan dapat terbentuk karakter yang 

kuat pada peserta didik. 

Namun, pada kenyataannya penerapan karakter peserta didik saat ini masih 

kurang,khususnya implemtasi pendidikan karakter pada teaching material di SD. Hal tersebut 

diketahui dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukamto, dkk (2016) yang 

mengungkapkan bahwa penerapan pendidikan karakter pada teaching material atau teaching 

material di SD masih belum maksimal. Salah satu karakter yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah pengembangan karakter kepedulian. Kepedulian merupakan salah satu 

aspek penting yang harus ditumbuhkan sedini mungkin. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Lickona (1991: 312) bahwa “To cultivate caring, as with any other moral quality, requires a 

learning-by-doing approach that develops all three aspect of character: knowing, feeling, and 

action.” Kepedulian membutuhkan proses untuk dapat tumbuh dalam kehidupan seseorang. 

Proses tersebut antaralain proses pengetahuan, perasaan dan tindakan. 

Pengembangan karakter kepedulian dimulai dengan pembiasaan di sekolah yang 

dilakukan terintegrasi dengan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

teaching material atau teaching material yang dapat mengakomodir penerapan karakter 

tersebut. 

Teaching material atau teaching material akan sangat membantu guru dalam 

menyampaikan proses mencari pengetahuan kepada peserta didik. Akan tetapi, kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang mengalami permasalahan terkait 
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dengan pengembangan teaching material tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul 

adalah kurangnya pemahaman guru akan teaching material yang sesuai dengan kurikulum 

2013 yang dapat mengakomodir pengembangan karakter siswa dan belum dikembangkannya 

teaching material yang mengakomodir pengembangan karakter. 

Permasalahan mengenai kesulitan guru dalam membuat teaching material atau 

teaching material dalam mengembangkan nilai karakter siswa diketahui berdasarkan hasil 

penelitian yan dilakukan sebelumnya dengan judul “Analisis Kualitas Teaching Material 

Berbasis Tematik Integratif Ditinjau dari Pengembangan Karakter Siswa”(Sukamto:2015). 

Berdasarkan penelitian tersebut ternyata banyak guru yang belum maksimal dalam 

mengembangkan teaching material dengan pendekatan saintifik untuk terutama dalam 

mengembangkan karakter kepedulian siswa SD. 

Dalam Koran Tempo tanggal 4 Juli 2014 mengungkap kesulitan guru dalam 

menggunakan kurikulum 2013. Kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru 

adalah mengenai pemahaman tentang Kompetensi Inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). 

Menurut para guru selama seminggu ini kebanyakan guru yang mendapatkan pelatihan masih 

intens melakukan share terhadap guru lain. Namun para guru mengaku pertanyaan mereka 

belum terjawab tuntas.   

Berdasarkan pemaparan diatas, hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka 

pengimplementasian Kurikulum 2013 dan pengembangan karakter ini adalah teaching 

material yang menjadi acuan guru untuk mengajar. Oleh karena itu, dikembangkannya 

teaching material berbasis scientific approach dalam rangka membangun karakter 

kepedulian. Dengan teaching material ini, maka diharapkan dapat mempermudah guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 lebih maksimal.  Pengembangan teaching material berbasis scientific 

approach telah dilaksanakan pada penelitian tahap pertama tahu 2016 dengan hasil penilaian 

ahli menunjukkan bahwa lesson plan yang telah dikembangkan layak menurut ahli materi dan 

ahli pembelajaran.  Hasil validasi produk lesson plan menurut ahli materi 115 pada silabus, 

178 pada lesson plan, 95 pada LKS, 80 pada instrumen penilaian dan teaching material 

berbasis scientific approach untuk membangun karakter kepedulian dinilai layak untuk 

digunakan menurut ahli pembelajaran dengan nilai sangat baik pada produk teaching 

material dengan skor validasi total 104 pada silabus, 167 pada lesson plan, 86 pada LKS, 73 

pada instrumen penilaian. Oleh karena itu akan dilanjutkan pada tahap implementasi pada 

penelitian tahun 2017 untuk melihat keefektifan teaching material yang telah dikembangkan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut beberapa masalah yang terjadi dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Penerapan karakter dalam teaching material atau teaching material masih belum 

maksimal, salah satunya karakter kepedulian. 

2. Guru kurang memahami kurikulum 2013. 

3. Guru kurang memahami kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dalam 

Kurikulum 2013. 

4. Teaching material atau teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian belum tersedia.   

5. Guru kesulitan dalam menyusun teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian.  

6. Guru membutuhkan teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian. 

7. Perlu dilakukan uji kefektifan terhadap teaching material berbasis scientific approach 

yang telah dikembangkan. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Teaching material atau teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian belum tersedia.   

2. Guru kesulitan dalam menyusun teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian. 

3. Guru membutuhkan teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan yang dipilih dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana keefektifan teaching material berbasis scientific approach untuk 

mengembangkan karakter kepedulian siswa SD di Kota Semarang? 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan maka tujuan penelitian ini 

adalah: 
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Menghasilkan teaching material atau teaching material berbasis scientific approach yang 

efektif untuk membangun karakter kepedulian  

F. Manfaat Pengembangan 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan akan pentingnya 

pengintegrasian karakter kepedulian pada pembelajaran di sekolah dasar. 

2. Manfat praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan bagi sekolah 

ketika menyusun teaching material dalam rangka mengembangkan karakter peserta didik 

b. Guru 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan contoh ketika guru akan 

merancang teaching material yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter dan 

penggunaan scientific approach. 

c. Peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan karakter kepedulian dan kedisiplinan  peserta 

didik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teaching Material 

Teaching material atau teaching material adalah sekumpulan sarana yang digunakan 

oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran dikelas, sebagai penunjang proses 

pembelajaran agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Teaching material yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah teaching material tematik integratif berbasis 

scientific approach yang terdiri dari (a) silabus, (b) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

dan LKS yang diperuntukkan bagi siswa  SD. Penjelasan teaching material tersebut diuraikan 

berikut ini: (a) Silabus, adalah rencana pembelajaran yang mencakup pada suatu kelompok 

mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegitan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pada penelitian ini 

materinya adalah pecahan untuk kelas V SD. (b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

adalah suatu rencana yang berisi prosedur atau langkah-langkah kegiatan guru dan peserta 

didik yang disusun secara sistematis untuk digunakan guru sebagai pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas selama satu kali pertemuan atau satu kali 

tatap muka. RPP ini terdiri atas beberapa komponen utama antara lain (1) standar kompetensi 

dan kompetensi dasar (SK dan KD), (2) indikator-indikator,  (3) materi pelajaran, (4) 

kegiatan pembelajaran dan (5) sumber pembelajaran. (c) Lembar kerja siswa adalah 

lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang digunakan untuk 

mengoptimalkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kegiatan belajar siswa di sekolah 

maupun di rumah. 

1. Silabus 

Silabus adalah perangkat yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas sampai penilaian hasil belajar dalam suatu pembelajaran. Hal tersebut senada dengan 

pendapat Nunan (2002: 6) mengungkapkan “a syllabus is a statement of content which is 

used as the basis for planning courses of various kinds, and that the task of the syllabus 

designer is to select and grade this content.” Silabus merupakan suatu pernyataan atau isi 

yang digunakan sebagai dasar berbagai jenis program perencanaan, tugas dari perancang 

silabus adalah memilih isi dari perencanaan yang akan dibuat.  
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Hess, Whittington & Susie (2013: 67) menuliskan, "The syllabus is often the initial 

communication tool that students receive and is often the most formal mechanism for sharing 

information with students regarding the course". Silabus adalah alat komunikasi awal agar 

siswa dapat menerima pembelajaran dan merupakan mekanisme formal dalam berbagi 

informasi dengan siswa mengenai pembelajaran hari ini. Sedangkan Fulcher (2000: 25) 

menjelaskan bahwa, “The syllabus sets the stage for the work that is to be completed, and 

clarifies expectations. As a "written contract" between two parties, the syllabus is a road map 

for the success of all parties concerned.” Silabus menetapkan target dan harapan mengenai 

pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebagai juga dianggap sebagai "kontrak tertulis" dan peta 

jalan untuk keberhasilan semua pihak yang terkait. Spooner et.al (2007: 108) menyebutkan 

bahwa terdapat sebuah desain universal untuk pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru 

agar dapat memodifikasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang di desain tersebut dapat 

diberlakukan kepada semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta 

didik yang mempunyai berkebutuhan khusus.  

Silabus merupakan sebuah organisasi yang berpusat pada topik yang akan dibahas, jadwal 

kegiatan yang akan dilakukan, soal tes dan cara penilaiannya. Hal ini ditegaskan oleh 

pendapat Hess, Whittington & Susie (2003: 23) bahwa,” the syllabus is organizational and 

centered around a schedule of assignments, tests, and topics.” Dalam silabus terdapat 

beberapa kompinen yang harus dipenuhi. Komponen tersebut sesuai dengan Kurikulum 2013 

yang disesbutkan dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standard Proses 

adalah terdiri dari (1) Identitas mata pelajaran, (2) Identitas Sekolah, (3) Kompetensi Inti, (4) 

Kompetensi Dasar, (5) Tema, (6) Materi Pembelajaran, (7) Kegiatan Pembelajaran, (8) 

Penilaian, (9) Alokasi Waktu dan (10) Sumber Belajar. Kunandar (2013: 4) menjelaskan 

bahwa pengembangan silabus ini berdasarkan dengan standard kompetensi lulusan dan 

standard isi dan silabus ini digunakan sebagai acuan dalam acuan mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam pengembangan silabus terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan menurut 

Hidayat (2013, 102-103). Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1) Ilmiah, keseluruhan materi dan aktivitas pembelajaran yang menjadi konen dalam silabus 

harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

2) Relevan, adanya kesesuaian antara cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran serta urutan 

penyajian materi dalam silabus dengan tingkat perkembangan anak, baik fisik, 

intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 
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3) Sistematis, dalam rangka menjcapai kompetensi yang diharapkan terdapat komponen-

komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional. 

4) Konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi inti, indikator, materi 

pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 

5) Memadai, terdapat cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

6) Aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, 

sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan 

seni dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 

7) Fleksibel, komponen silabus dapat mengakomodasi secara keseluruhan dari keragaman 

peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan 

tuntutan masyarakat. 

Silabus yang baik harus sesuai dengan komponen-komponen serta prinsip-prinsip 

yang disebutkan di atas, oleh karena itu perlu diperhatikan petunjuk langkah pengambangan 

silabus di antaranya yaitu menentukan kompetensi inti, menentukan kompetensi dasar, 

merumuskan indikator, menentukan materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan 

pembelajaran, dan menentukan jenis penilaian.  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan suatu rancangan pembelajaran yang menjadi pegangan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Takahashi (2011: 2), “Lesson plans provide classroom teachers with important 

resources for establishing lesson goals, deliberating about available resources and designing 

activities accordingly.” Senada dengan pendapat di atas Amini (2011: 9) juga menuliskan, 

“the lesson plan consists of a set of recursive phases through which students not only gain 

linguistic competence but also discourse and communicative competences through useful 

activities pertinent to their life, interest, as well as current and future endeavors.” RPP terdiri 

dari satu set fase di mana siswa tidak hanya mendapatkan kompetensi linguistik tetapi juga 

kompetensi wacana dan komunikatif melalui kegiatan yang bermanfaat yang berkaitan 

dengan kehidupan mereka. 

Sayre (2006: 86) menyatakan sebelum merencanakan langkah pembelajaran, 

menentukan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Setelah itu 

dirancanglah beberapa langkah, di antaranya yaitu (1) melakukan brainstorming, (2) 

membantu peserta didik dalam brainstorming, (3) membantu peserta didik melakukan 

aktivitas bersama, (4) mendorong peserta didik berdiskusi, (5) peserta didik menyelesaikan 
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tugas yang diberikan kemudian kerja secara kolaboratif, (6) peserta didik menganalisis 

materi, (7) memberikan kesempatan kepada setiap pasangan kolaboratif untuk membacakan 

hasil kerjanya dan guru memfasilitasi diskusi, debat, pernyatan-pernyataan, dll., (8) meminta 

peserta didik untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil kerjanya dengan kelompok lain 

atau memberikan peserta didik tugas rumah (Pekerjaan Rumah) sebagai penilaian diri dan 

peserta didik diminta untuk menyiapkan diri untuk berbagi tentang hasil kerjanya di dalam 

kelas pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan komponen pada RPP menurut Kunandar 

(2013: 5-6) meliputi : 

1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan,  

2) identitas mata pelajaran atau tema/sub tema,  

3) kelas/semester,  

4) materi pokok,  

5) alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan,  

6) tujuan pembelajaran,  

7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi,  

8) materi pembelajaran,  

9) metode pembelajaran,  

10) media pembelajaran,  

11) sumber belajar,  

12) langkah-langkah pembelajaran dalam setiap tahapan, dan  

13) penilaian hasil pembelajaran.  

Setiap RPP disusun untuk setiap KD yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. RPP menjadi acuan guru selama mengajar di kelas. sehingga penyusunan dari 

pada RPP harus lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk ikut berpatisipasi aktif 

serta dapat menunjang munculnya kreativitas dan kemandirian peserta didik lengkap dengan 

perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik. Menurut Moosnri dan Pattanajak 

(2013: 1064) menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran akan membantu guru dalam 

mengatur dan menjalankan aktivitas di kelas. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dan didiskusikan, di antaranya yaitu (1) masalah apa yang akan menjadi 

pembuka kelas, (2) materi untuk menyelesaikan masalah konstruksi yang berasosiasi dengan 

situasi masalah yang open-ended, (3) dugaan teknik yang digunakan oleh peserta didik dalam 

penyelesaian masalah, (4) jenis pertanyaan yang akan ditanyakan di kelas, (5) cara membagi 

waktu agar tepat, dan (6) Bagaimana mengakhiri pembelajaran.  
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Kunandar (2013: 7) juga menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang berkualitas 

harus didahului dengan persiapan mengajar yang baik. Oleh karena itu. dalam persiapan 

mengajar guru juga harus memperhatikan tiga prinsip kreatif yang disebutkan oleh Davis 

(2010: 21) yaitu  

1) siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran,  

2) membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan, dan  

3) menjadikan pelajaran sebagai nuansa bercerita secara kreatif. Hal ini bertujuan agar siswa 

dapat membangun pengetahuannya mengikuti skema alur cerita yang dibuat oleh guru.  

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 prinsip-prinsip pengembangan 

RPP di antaranya yaitu: 1) memperhatikan perbedaan individual peserta didik, 2) melibatkan 

partisipasi aktif peserta didik, 3) pembelajaran berpusat pada peserta didik, 4) 

mengembangankan budaya membaca dan menulis, 5) memberikan umpan balik dan tindak 

lanjut, 6) adanya keterkaitan dan keterpaduan, 7) mengakomodasi pembelajaran tematik 

integratif, serta 8) adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pemaparan mengenai komponen dan prinsip-prinsip dalam penyususnan 

RPP tersebut, maka terdapat beberapa kriteria yang dapat dirumuskan untuk menjadi RPP 

yang baik. kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Identitas mata pelajaran yang meliputi kelengkapan identitas dan cakupan waktu yang 

dialokasikan. 

2) Rumusan indikator. Hal ini meliputi kesesuaian rumusan indikator dengan tujuan dan 

keterwakilan dari masing-masing KI dan KD. 

3) Pemilihan materi. Hal ini meliputi kebenaran fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan 

keterampilan serta disusun sesuai materi dan karakteristik peserta didik. 

4) Metode pembelajaran, yaitu kesesuaian metode dan strategi yang digunakan dengan 

tujuan pembelajaran dan  pemberdayaan peserta didik dan lingkungan sekitar. 

5) Kegiatan pembelajaran, yaitu kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan yang dipakai dan materi yang akan disampaikan. 

6) Penilaian hasil belajar. Hal ini meliputi kesesuaian butir instrumen dengan tujuan 

pembelajaran, keberadaan dan kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 

7) Kebahasaan. Hal ini meliputi ketepatan dan kejelasan dalam berbahasa sesuai kaidah 

yang benar. 

8) Penggunaan scientific approach. Dalam hal ini RPP mampu menjalankan langkah-

langkah scientific approach sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. 
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9) Pengembangan karakter kepedulian dan kedisiplinan. Hal ini meliputi kesesuaian RPP 

dalam membangun karakter kepedulian dan kedisiplinan. 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kegiatan 

belajar siswa di sekolah maupun di rumah.  Sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 

2007 LKS mengacu pada materi pokok sesuai dengan Kompetensi Dasar yang telah 

ditetapkan atau diprogramkan yang berfungsi untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, 

ketrampilan dan mendorong budaya siswa agar tekun dan rajin belajar. Komponen yang 

terdapat dalam LKS antara lain: 

1) Format LKS yang meliputi Judul LKS dan kesesuaian format dengan langkah kerja. 

2) Tujuan yang meliputi kesesuaian tujuan dan langkah kegiatan, 

3) Langkah-langkah kerja sesuai dengan pendekatan yang digunakan, 

4) Indikator, yaitu kesesuaian indikator dalam RPP dengan tujuan kegiatan dalam LKS, 

5) Karakter. LKS juga harus memuat karakter yang dikembangkan yaitu kepedulian dan 

kedisiplinan. 

6) Tampilan. Hal ini meliputi kesesuaian tampilan dengan materi yang diajarkan. 

7) Bahasa. Hal ini meliputi ketepatan dan kejelasan dalam berbahasa sesuai kaidah yang 

benar dan jenjang kelas pengguna. 

8) Prosedur kerja, terdapat langkah-langkah kerja yang sesuai dengan pendekatan scientific 

dan jenjang kelas. 

B. Tematik Integratif 

Kemendikbud (2013: 137) menyatakan bahwa pembelajaran tematik integratif 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 

dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan 

integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar 

sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian 

pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada 

berbagai tema yang tersedia. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi 

peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan 
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memahami konsep-konsep melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dipahaminya (Hidayat, 2013: 147). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik integratif 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dasar atau 

materi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema tertentu yang dikaitkan dalam kehidupan 

atau kegiatan sehari-hari di lingkungan peserta didik. 

C. Scientific Approach 

Pendidikan bukan hanya bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan. 

Namun,pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan 

ketrampilan serta perkembangan diri anak. Kemampuan atau kompetensi ini diharapkan 

dapat dicapai melalui berbagai proses pembelajaran di sekolah salah satunya melalui 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada peserta didik (student centered approach). Di dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi 

dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari 

sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang 

lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang 

sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap 

perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan 

operasional formal (Permendikbud nomor 81 A Tahun 2013). 

Langkah-langkah pembelajaran melalui pendekatan saintifik dalam proses 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan menggunakan 

pendekatan saintifik. Proses pembelajaran saintifik menyentuh tiga ranah pembelajaran, yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada saat mengimplementasikan langkah-langkah 

pembelajaran, guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang dipersiapkan sebelum 

proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran, memotivasi peserta 

didik sehingga peserta didik dan kelompoknya dapat saling bekerjasama, bertukar pikiran 

dalam memecahkan masalah, mempresentasikan hasil diskusi, mengarahkan peserta didik 

untuk memberikan kesimpulan dan menambahkan materi yang belum dijelaskan peserta didik 

ataupun membenarkan pernyataaan peserta didik dengan demikian peserta didik pun dapat 

belajar mandiri.  

 Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah pembelajaran yaitu tahap 

mengamati, bertanya, mencoba, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikan. Kelima 

tahapan ini dipandang mampu menyampaikan peserta didik mencapai keterampilan berpikir, 



 
 

13 

 

merasa, dan melakukan Proses pembelajaran yang di kemas melibatkan ketiga ranah tersebut 

digambar sebagai berikut: 

 

Gambar 1  Ranah dalam proses pembelajaran 

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud 

meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengkomunikasikan untuk semua 

mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin 

pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti 

ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah 

dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran 

disajikan berikut ini. 

 

Gambar 2 Langkah-langkah pendekatan saintifik 

1. Mengamati  

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media 

obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu 

saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu 

persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali 

akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat 

untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 
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kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut ini.  

1) Menentukan objek apa yang akan diamati  

2) Membuat pedoman pengamatan sesuai dengan lingkup objek yang akan diamati  

3) Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun 

sekunder  

4) Menentukan di mana tempat objek pengamatan  

5) Menentukan secara jelas bagaimana pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data 

agar berjalan mudah dan lancar  

6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil pengematan, seperti menggunakan 

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

Kegiatan pengamatan dalam proses pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta 

didik secara langsung. Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta 

didik dalam observasi tersebut.  

1) Observasi biasa  

2) Observasi terkendali  

3) Observasi partisipatif (participant observation).  

Praktik pengamatan dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta didik dan 

guru melengkapi diri dengan dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain, seperti: (1) tape 

recorder, untuk merekam pembicaraan; (2) kamera, untuk merekam objek atau kegiatan 

secara visual; (3) film atau video, untuk merekam kegiatan objek atau secara audio-visual; 

dan (4) alat-alat lain sesuai dengan keperluan. 

2. Menanya  

Langkah kedua dalam pembelajaran saintifik adalah bertanya. Bertanya di sini dapat 

pertaanyaan dari guru atau dari murid. Di dalam pembelajaran kegiatan bertanya berfungsi:  

1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema 

atau topik pembelajaran.  

2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan 

pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.  

3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancangan untuk 

mencari solusinya.  

4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang 

diberikan.  
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5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, 

dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar.  

6) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan 

kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.  

7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau 

gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup 

berkelompok.  

8) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon 

persoalan yang tiba-tia muncul.  

9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu 

sama lain.  

Dengan memberi kesempatan peserta didik bertanya atau menjawab pertanyaan 

guru menumbuhkan suasana pembelajaran yang akrab dan menyenangkan. Dalam 

mengajukan pertanyaan diperhatikan kualitas pertanyaan. Pertanyaan yang berkualitas 

akan menghasilkan jawaban yang berkualitas. 

 

3. Mencoba  

Hasil belajar yang nyata akan diperoleh peserta didik dengan mencoba atau 

melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Misalnya, Pada 

mata pelajaran, peserta didik harus memahami konsep-konsep Akidah Akhlak dan kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Aplikasi metode eksperimen dapat mengembangkan berbagai 

ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran 

yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar 

menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang 

tersedia dan harus disediakan; (3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil 

eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena 

yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data;(6) menarik simpulan atas hasil percobaan; 

dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan.  

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka guru harus melakukan: (1) 

merumuskan tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan murid (2) Guru bersama murid 

mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3) Perlu memperhitungkan tempat dan 

waktu (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid (5) Guru 

membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen (6) Membagi kertas kerja kepada 
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murid (7) Murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, dan(8) Guru 

mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan 

secara klasikal. 

4. Mengolah Informasi (Asosiasi)  

Dalam teori asosiasi, proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi 

interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik. Pola interaksi itu dilakukan melalui 

stimulus dan respons (S-R). Teori ini dikembangan berdasarkan hasil eksperimen Thorndike, 

yang kemudian dikenal dengan teori asosiasi. Jadi, prinsip dasar proses pembelajaran yang 

dianut oleh Thorndike adalah asosiasi, yang juga dikenal dengan teori Stimulus-Respon (S-

R). Menurut Thorndike, proses pembelajaran, lebih khusus lagi proses belajar peserta didik 

terjadi secara perlahan atau bertahap, bukan secara tiba-tiba. Thorndike mengemukakan 

berapa hukum dalam proses pembelajaran.  

Bandura mengembangkan asosiasi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui 

proses peniruan (imitation). Kemampuan peserta didik dalam meniru respons menjadi 

pengungkit utama aktivitas belajarnya. Teori asosiasi ini sangat efektif menjadi landasan 

menanamkan sikap ilmiah dan motivasi pada peserta didik berkenaan dengan nilai-nilai 

instrinsik dari pembelajaran partisipatif. Dengan cara ini peserta didik akan melakukan 

peniruan terhadap apa yang nyata diobservasinya dari kinerja guru dan temannya di kelas. 

5. Mengkomunikasikan  

Langkah pembelajaran yang kelima adalah memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengkomunikasikan hasil percobaan dan asosiasinya kepada peserta didik lain 

dan guru untuk mendapatkan tanggapan. Langkah ini memberikan keuntungan kepada 

peserta didik dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kesungguhan dalam belajar. 

D. Nilai Karakter Kepedulian 

Dampak era globasasi yang terjadi di negeri ini membuat masyarakat Indonesia 

melupakan nilai karakter bangsa. Pendidikan sampai saat ini belum mendorong pembangunan 

dan nilai karakter bangsa. Pendidikan kita seharusnya selalu memberikan pencerahan tentang 

nilai-nilai luhur . Nilai karakter seharusnya merupakan pondasi bangsa yang sangat penting 

dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nilai karakter dapat dipahami secara 

ilmiah dengan memahami pendidikan serta karakter secara konseptual dan filosofis. 

Pendidikan menjadi sebuah cara dengan melalui proses untuk mendapatkan hasil akhir 

sebagai temuan dengan tingkat kesadaran tertentu (Peters, 2010:2). 

Dalam pendidikan karakter, menurut Lickona dalam Masnur (2011:133)  

menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (components of good chaaracter), 
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yaitu (1) moral knowing atau pengetahuan tentang moral, (2) moral feeling atau perasaan 

tentang moral, (3) moral action atau perbuatan moral. 

Pada tataran di sekolah, indikator tercapainya pendidikan karakter adalah 

terbentuknya budaya sekolah, meliputi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-

simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah. Melalui proses pembelajaran 

pendidikan karakter yang berhasil, maka akan berhasil juga pembentukkan karakter peserta 

didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

Nilai karakter harus berakar dari budaya bangsa yang banyak melahirkan nilai atau 

kearifan. Khazanah budaya bangsa yang beragam, memberikan implikasi setiap masyarakat 

memiliki budaya lokal yang berbeda sehingga melahirkan kearifan lokal. Namun demikian, 

kearifan lokal melahirkan nilai-nilai yang realtif sama seperti tanggung jawab, kerjasama, 

toleransi dan lain-lain. Pembentukan karakter muncul ketika guru mengkaitkan materi 

pembelajaran dengan lingkungan kehidupan sehari-hari peserta didik, dengan demikian 

keterlibatan aktif dalam mereka belajar akan memunculkan nilai-nilai yang di tanamkan 

melalui pengalaman hidup dan rasa empati terhadap lingkungan(Preswich,2001). Nilai 

karakter yang telah berkembang dan di dapat peserta didik melalui penyimpulan pesan yang 

di berikan guru dengan apa yang mereka dengar, lihat dan kemudian di wujudkan dalam 

tindakan yang baik (David,2011).Menurut penelitian hedon dalam jurnal international science 

teaching for best practices to teach at secondary level, menyatakan bahwa kemampuan 

kognitif peserta didik adalah salah satu hal yang memberikan kontribusi terhadap munculnya 

nilai karakter. 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak anak-anak,Masa anak-

anak merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang (Megawangi, 2003).  

Segala perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga pasti berpengaruh 

dalam pembentukan kepribadian atau karakter seorang anak, untuk itu kepribadian orang tua 

yang baik dan selalu menjaga sikap dan perilaku di hadapan anak maka anak tersebut akan 

melihat dan meniru yang di lakukan orang tuanya, hal tersebut merupakan bentuk respon dari 

anak dengan melihat nilai pendidikan karakter dari keluarga(Acerri,2010). Kesuksesan orang 

tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di anak-anak sangat 

menentukan kesuksesan sosial di masa dewasanya kelak. Pembentukan karakter terdiri dari 

tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan 

(moral feeling), dan perilaku bermoral (moral behaviour). Karakter yang baik terdiri dari 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai atau menginginkan kebaikan (loving or 

desiring the good) dan melakukan kebaikan(Lickona, 1992) Membentuk karakter adalah 
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dengan menumbuhkan karakter yang merupakan the habits of mind, heart, and action yang 

antara ketiganya (pikiran, hati, dan perbuatan) adalah saling terkait. 

Nilai karakter yang di rumuskan para ahli  mengungkapkan bahwa ada sepuluh 

tanda-tanda jaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu 

berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud 

adalah : (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-

kata yang memburuk, (3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) 

meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas. (5) 

semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin 

rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab 

individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling 

curiga dan kebencian di antara sesama. Pada dasarnya, anak yang kualitas karakternya rendah 

adalah anak yang tingkat perkembangan emosi-sosialnya rendah, sehingga anak beresiko 

besar mengalami kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak mampu mengontrol 

diri (Thomas Lickona,1991). Mengingat pentingnya penanaman karakter di anak-anak dan 

mengingat usia prasekolah merupakan masa persiapan untuk sekolah yang sesungguhnya, 

maka penanaman karakter yang baik di usia prasekolah merupakan hal yang sangat penting 

untuk dilakukan. Thomas Lickona,(1991) mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai 

sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang 

lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa  yang diungkapkan oleh 

Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus 

menerus dilakukan. 

Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa 

tersebut secara sadar (cognition) menghargai pentingnya nilai-nilai karakter (valuing). 

Misalnya seseorang yang terbiasa berkata jujur karena takut mendapatkan hukuman, maka 

bisa saja orang ini tidak mengerti tingginya nilai moral dari kejujuran itu sendiri. Oleh karena 

itu, pendidikan karakter memerlukan juga aspek emosi. Menurut Lickona,(1991) komponen 

ini adalah disebut desiring the good atau keinginan untuk berbuat baik. 

Karakter yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kepedulian. Character 

counts di Amerika (Mc Elmeel, 2002: xvi) mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter yang 

menjadi pilar adalah: 1) dapat dipercaya (trustworthiness), 2) rasa hormat dan perhatian 

(respect), 3) tanggung jawab (responsibility), 4) jujur (fairness), 5) peduli (caring), 6) 



 
 

19 

 

kewarganegaraan (citizenship). Karakter yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini 

antaralain karakter peduli (caring), khususnya peduli terhadap lingkungan.  

Kepedulian saat ini sudah mulai luntur. Kepedulian tidak lepas dari adanya belas kasih 

seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Stevenso (2006: 34) menyatakan “caring 

means feeling an interest in a affection for someone or something”. Kepedulian merupakan 

perasaan sayang kepada seseorang atau sesuatu yang dapat diartikan rasa sayang terhadap sesama 

manusia, hewan dan lingkungan.  

Kepedulian tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Lickona (1991: 312) bahwa “To cultivate caring, as with any other moral quality, requires a 

learning-by-doing approach that develops all three aspect of character: knowing, feeling, and 

action.” Kepedulian membutuhkan proses untuk dapat tumbuh dalam kehidupan seseorang. 

Proses tersebut antara lain proses pengetahuan, perasaan dan tindakan. Menurut Sulistyowati 

(2012: 75) indikator dari peduli antara lain: menjaga kebersihan kelas, menjaga perilaku hemat 

energi dan air, membuang sampah pada tempatnya, membiasakan cuci tangan, membiasakan 

memelihara tanaman dan tidak mencoret-coret meja. 

Dari beberapa pendapat di atas, kepedulian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

rasa sayang siswa terhadap lingkungan yang diwujudkan melalui tindakan. Adapun indikator 

kepedulian yang dimaksud antara lain : (1) menjaga kebersihan kelas, (2) menjaga perilaku hemat 

energi dan air, (3) membuang sampah pada tempatnya, (4) membiasakan cuci tangan, (5) 

membiasakan memelihara tanaman dan (6) tidak mencoret-coret meja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan (research and 

development). Borg & Gall (2003: 569) mendefinisikan Educational R & D 

an industry-based development model in which the findings of the research are use to design 

new products and procedures, which then are systematically fieldtested,evaluated, and 

refined until they meet specified criteria of effectiveness, quality, or similar standards.  

Maksud dari pernyataan tersebut bahwa penelitian dan pengembangan merupakan bentuk 

pengembangan berdasarkan hasil penelitian yang digunakan untuk merancang produk dan 

tata cara baru, yang kemudian diujicobakan, dievaluasi, dan diperhalus secara sistematis 

sampai mendapatkan kriteria khusus yang efektif, berkualitas atau standar yang sama. 

Langkah – langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gill (dalam Sugiyono 

2009 : 409) digambarkan pada gambar 3.1 dibawah ini. 
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    Reseach tahun 2 
 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

Gambar 4. Roadmap Penelitian 

B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai kebutuhan guru 

dalam pembelajaran (need analysis). Wawancara yang digunakan adalah  wawancara 

terstruktur. Wawancara sudah dilakukan pada penelitian terdahulu oleh Sukamto (2015) 

berjudul “Analisis Kualitas Teaching Material Berbasis Tematik Integratif Ditinjau dari 

Pengembangan Karakter Siswa”. 

2) Penilaian Produk oleh Ahli (expert judgment) 

Seluruh lembar validasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk memvalidasi 

teaching material dan instrumen penelitian. Validasi melibatkan ahli materi pelajaran Lembar 

validasi yang digunakan adalah: lembar validasi silabus, lembar validasi RPP dan lembar 

validasi LKS. Penilaian Produk oleh Ahli sudah dilaksanakan pada penelitian tahap I tahun 

2016 yang berjudul “Pengembangan Teaching Material Berbasis Scientif Approach untuk 

membangun Karakter Kepedulian” 

3) Observasi Karakter  
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Karakter  

Pengembangan Teaching Material Berbasis Scientif Approach 
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Pengembangan Media Berbasis Scientific Aproach 

Topik:  Pengembangan Teaching Material Berbasis Scientific 

Approach  Untuk Membangun Karakter Kepedulian Siswa SD Di 

Kota Semarang  
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Observasi ini digunakan untuk mengukur karakter dalam rangka menilai keefektifan produk 

ini. Adapun karakter yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah karakter kepedulian. 

4) Angket Respon Guru dan Siswa 

Angket merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Angket yang digunakan 

adalah angket tertutup, pertanyaan atau pernyataan telah memiliki alternatif jawaban yang 

tinggal dipilih oleh responden. Angket  ini merupakan  angket  respon guru untuk menilai 

keefektifan  produk  yang dikembangkan dan angket respon siswa digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai pendapat siswa  tentang proses pembelajaran yang dialami oleh 

siswa. Penentuan skor dibuat dalam skala lima, yaitu tidak sangat menyenangkan, 

menyenangkan, cukup menyenangkan, kurang menyenangkan, dan tidak menyenangkan. 

5) Tes Hasil Belajar 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa  selama mengikuti 

pembelajaran dengan teaching material yang telah dibuat. Adapun instrumen yang 

digunakan adalah soal tes. Tes dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran 

dan dikenakan pada subjek uji coba awal, uji coba lapangan, dan uji coba lapangan 

operasional. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, 

lembar penilaian produk, lembar observasi karakter, lembar angket respon guru dan siswa 

dan soal tes. 

1) Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui kebutuhan guru. Adapun kisi-kisi 

pedoman wawancara sebagai berikut: 

Tabel 1.Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No. Aspek Indikator Jumlah 
No. Butir 

Pernyataan 

1 Karakter Karakter siswa di kelas  2 1, 2 

Cara pengembangan karakter 2 3,4 

2 Pemahaman 

Kurikulum 

2013 

Pemahaman Scientific Approach 2 5, 6 

Pemahaman Autentic Assessment 2 7, 8 

3 Teaching 

material 

Ketersediaan Teaching material  2 9, 10 

Jumlah 10  
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2) Lembar Penilaian Produk oleh Ahli 

Instrumen validasi produk ini digunakan untuk kriteria kevalidan produk. Instrumen 

untuk mengukur kevalidan produk ini menggunakan skala likert oleh ahli materi dan media. 

Skala likert adalah jenis skala yang digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok terhadap sesuatu yang secara spesifik telah ditetapkan oleh peneliti 

sebagai variabel dalam penelitiannya. Kriteria penskorannya adalah menggunakan 5 skor. 

skor 5 untuk kriteria sangat baik, 4 untuk kriteria baik, 3 untuk kriteria kurang baik, 2 untuk 

kriteria tidak baik, dan 1 untuk kriteria sangat tidak baik.  

Sebelum dilakukan uji coba terbatas di sekolah maka teaching material akan 

divalidasi dengan menggunakan instrumen-instrumen di bawah ini. 

a) Lembar Penilaian Produk Silabus 

Instrumen ini disusun berdasarkan komponen-komponen silabus sesuai dengan 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standart Proses Kurikulum 2013 yang terdiri atas 

identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), 

tema, materi pokok, pembelajaran dan penilaian. Adapun kisi-kisi penilaiannya sesuai dengan 

prinsip pengambangan silabus oleh Hidayat (2013: 102-103) adalah sebagai berikut 

Tabel 2.Kisi-kisi Penilaian Produk Silabus 

No. Aspek Indikator Jumlah 
No. Butir 

Pernyataan 

1 Ilmiah Materi sesuai keilmuan yang benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

3 1, 2, 3 

2 Relevan Ruang lingkup materi sesuai 3 4, 5, 6 

Memenuhi tingkat perkembangan anak 

(fisik, intelektual, sosial, emosional, dan 

spiritual) 

5 7, 8, 9, 10, 

11 

3 Sistematis Sistematika penyusunan benar 2 12,13 

4 Konsisten Konsisten antar komponen 2 14,15 

5 Memadai Setiap komponen menunjang pencapaian 

Kompetensi Dasar 

2 16, 17 

6 Aktual dan 

Kontekstual 

Komponen sesuai dengan lingkungan 

peserta didik dan perkembangan 

keilmuan terbaru 

4 18, 19,20,21 

7 Fleksibel Komponen silabus didasarkan keragaman 

peserta didik, pendidik dan lingkungan 

sekitar sekolah 

2 22,23 

8 Menyeluruh Mencakup keseluruhan ranah kompetensi 3 24,25,25 

Jumlah 25  
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b) Lembar Penilaian Produk RPP 

Penilaian RPP yang dikembangakan sesuai dengan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Kurikulum 2013 yang terdiri dari komponen identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran/tema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan 

pembelajaran, kompotensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media 

pembelajaran. Adapun kisi-kisi RPP adalah sebagai berikut 

Tabel 3. Kisi-kisi Penilaian Produk RPP 

No 
Aspek 

Indikator Jumlah 
No.Butir 

Pernyataan 

1 Identitas Mata 

Pelajaran 

Kelengkapan identitas dan cakupan waktu 

yang dialokasikan 

3 1, 2, 3 

2 Rumusan 

Indikator 

Kesesuaian rumusan indikator dengan 

tujuan serta KI dan KD 

4 4, 5, 6, 7 

Keterwakilan masing-masing KI dan KD 2 8, 9 

3 Pemilihan 

materi 

Keakuratan atau kebenaran fakta, konsep, 

prinsip, prosedur, keterampilan dan 

kesesuaian materi dengan karakteristik 

peserta didik 

6 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

4 Metode 

Pembelajaran 

Kesesuaian metode dan strategi dengan 

tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran. 

4 16, 17, 18, 

19 

Pemberdayaan peserta didik dan 

lingkungan sekitar 

2 20, 21 

5 Kegiatan 

Pembelajaran 

Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran 3 22, 23, 24 

6 Penilaian hasil 

belajar 

Kesesuaian butir instrumen dengan tujuan 

pembelajaran 

2 25, 26 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal dan 

rubrik penskoran 

2 27, 28 

7 Kebahasaan Ketepatan dan kejelasan Bahasa 2 29, 30 

8 Penggunaan 

pendekatan 

scientific 

dengan tepat 

Penggunaan pendekatan scientific yaitu 

mengamati, menanya, menalar, mencoba 

dan mengkomunikasikan dengan tepat 

5 31, 32, 33, 

34, 35 

9 Pengembangan 

karakter  

Kesesuaian RPP dalam membangun 

karakter kepedulian  

1 36 

c) Lembar Penilaian Produk Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa digunakan sebagai penunjang pembelajaran agar siswa lebih mudah 

dalam menerima pembelajaran. Adapun kisi-kisinya sebagai berikut: 
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Tabel 4. Kisi-kisi Penilaian Lembar Kerja Siswa 

No. 
Aspek 

Indikator Jumlah 
No. Butir 

Pernyataan 

1 Format 

LKS 

Ketepatan Format LKS 2 1, 2 

2 Tujuan Kesesuaian Tujuan Kegiatan dengan 

Langkah Kegiatan Investigasi 

2 3,4 

3 Langakah-

langkah 

kerja 

Kelayakan/kemungkinan 

keterlaksanaan Langkah Kegiatan 

Investigasi 

5 5,6,7,8,9 

Kesesuaian hal-hal yang dilaporkan 

dalam LKS dengan Langkah 

Kegiatan Investigasi  

2 10,11 

4 Indikator Kesesuaian indikator dalam RPP 

dengan Tujuan Kegiatan Investigasi 

dalam LKS 

2 11,12 

5 Karakter Kesesuaian dengan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan       

2 13,14 

6 Tampilan Kesesuaian tampilan (lay-out) 2 15,16 

7 Bahasa Kesesuaian bahasa yang digunakan 

dengan jenjang kelas 

1 16,17 

8 Prosedur 

kerja 

Kesesuaian prosedur kerja dengan 

jenjang kelas           

1 18,19 

Jumlah 19  

 

3) Pedoman Observasi 

Pedoman observasi bertujuan untuk mengamati karakter disiplin dan peduli yang muncul 

pada diri peserta didik saat uji coba awal, lapangan, dan uji lapangan operasional 

berdasarkan observasi secara langsung. Pedoman observasi ini menggunakan skala likert 

dengan kriteria lima skala. Kerja observasi ini dilakukan pada pada saat uji coba awal, 

lapangan, dan uji lapangan operasional. Lembar observasi ini menggunakan skala likert 

dengan lima skala. Data observasi dihasilkan dari kerja observasi secara langsung. Adapun 

kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

26 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Pedoman Observasi Karakter 

No 
Aspek 

Indikator Jumlah 
Butir 

Pernyataan 

1 Kepedulian Menjaga kebersihan kelas 

Menjaga perilaku hemat energi dan 

air 

Membuang sampah pada tempatnya 

Membiasakan cuci tangan 

Membiasakan memelihara tanaman 

Tidak mencoret-coret meja 

 

 

 

6 

1  

2 

 

3 

4 

5 

6 

Jumlah                                                                                          6 

4) Lembar Angket Respon Guru dan Siswa 

Angket digunakan untuk memperoleh data dari guru yang berkaitan dengan kualitas 

kelayakan materi dan produk sebagai dasar untuk merevisi produk. Respon siswa 

digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat siswa  tentang proses pembelajaran 

yang dialami oleh siswa. Penentuan skor dibuat dalam skala lima, yaitu tidak sangat 

menyenangkan, menyenangkan, cukup menyenangkan, kurang menyenangkan, dan tidak 

menyenangkan. Adapun kisi-kisi lembar angket sebagai berikut 

Tabel 6. Kisi-kisi Angket Respon Guru 

No 
Aspek 

Indikator 
Butir 

Pernyataan 

1 Silabus Kejelasan kompetensi inti 1 

Kejelasan kompetensi dasar 2 

Kejelasan indikator 3 

Kecukupan alokasi waktu dan sumber belajar 4,5 

Kejelasan materi pokok 6 

Kesesuaian kegiatan belajar dengan kompetensi dasar 7 

Kesesuaian butir-butir penilaian dengan indikator 6-10 

2 RPP Ketepatan Format RPP 1 

Kesesuaian Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar 2 

Kesesuaian Kompetensi dasar dengan indicator 3 

Ketepatan Materi pembelajaran 4 

Ketepatan Pendekatan dan Metode Pembelajaran 5 

Langkah pembelajaran                                                                     6 

Ketepatan sumber belajar 11 

Ketepatan Alat/Bahan 12 

Kesesuaian Penilaian 13-14 

Ketepatan dan kekomunikatifan dalam penggunaan 

Bahasa 

15 

3 Instrumen 

Penilaian 

Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 1 

Kesesuaian dengan indikator pencapaian hasil belajar 2 

Penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah penggunaan bahasa Indonesia 

3 

Kemudahan memahami bahasa yang digunakan 4 
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Kejelasan bahasa yang digunakan sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

5 

 

C. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini 

akan dianalisis dengan model interaktif yang ditawarkan Milles dan Huberman (1992: 12). 

Sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial 

a. Data Kualitatif 

Milles dan Huberman (1992: 12) menetapkan empat langkah dalam menganalisis data 

kualitatif. Keempat langkah tersebut meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperjelas cara kerja analisis data 

model interaktif, lihat gambar berikut. 

 

    

 

 

 

Gambar 5. 

Komponen-komponen analisis data model interaktif. 

Sumber: Milles & Huberman, 1992: 12 

  

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitaif meliputi data hasil validasi ahli dan data hasil uji coba. Adapun analisis data 

sebagai berikut 

1) Data Kelayakan Produk yang Dihasilkan 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah dengan 

a) Tabulasi data yang diperoleh dari validator pada setiap komponen dan butir penilaian 

yang tersedia dalam instrumen penilaian. 

b) Mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria skala lima dengan kategori pilihan 

tanggapan yaitu sangat baik untuk 5, baik untuk 4, cukup baik untuk 3, kurang untuk 2, 

dan tidak baik untuk 1 dengan konversi nilai sebagai berikut. Skor yang diperoleh 

kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif skala lima, dengan acuan rumus yang 

diadaptasi dari Azwar (2011:163), seperti pada tabel berikut ini. 

Data reduction Conclussion: 

Drawing Verification 

Data collection Data display 
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Tabel 7. Konversi data Kuantitaif ke Data Kualitatif 

Interval Skor Nilai Kategori 

X >Xi + 1,5 Sbi A Sangat Baik 

Xi + Sbi < X ≤ Xi + 1,5 SBi B  Baik 

Xi – 0,5 Sbi < X ≤ Xi + Sbi C Cukup Baik 

Xi – 1,5 Sbi < X ≤ Xi – 0,5 Sbi D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,5 Sbi E Sangat Kurang Baik 

 

Keterangan: 

X = Skor empiris (skor aktual) 

Xi = rerata ideal  =  (skor maksimal + skor minimal) 

Sbi  = simpangan baku ideal =  (skor maksimal - skor minimal) 

Dalam penelitian ini ditetapkan nilai kelayakan produk minimal “B” dengan kriteria 

“Baik”.  Apabila belum mencapai kriteria maka akan dilakukan revisi.  

2) Data Keefektifitasan Produk yang Dihasilkan 

Selanjutnya, untuk menganalisis keefektivitasan teaching material yang dikembangkan 

dilakukan dengan menganalisis data skor pretest dan post test yang diperoleh dri 

kelompok uji coba dan kelompok control dengan menggunakan desain penelitian Quasi 

Eksperimen  dengan  jenis Nonequivalent Control Group Design. Langkah-langkah dalam 

menganalisis antara lain sebagai berikut. 

a) Uji Prasyarat 

Uji prasyarat ini dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas.  

(1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang diuji normalitas merupakan data hasil dari 

pre test dan post test.  Uji  normalitas  dihitung menggunakan  rumus  

Kolmogorov-Smirnov  dengan  bantuan  aplikasi SPSS yaitu sebagai berikut 
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Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Perolehan data 

sampel dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi > 0,05. Namun jika 

signifikansi < 0,05 maka data sampel tidak berdistribusi normal. 

(2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah subjek penelitian berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Uji ini juga dilakukan terhadap hasil pre test dan post 

test di kedua kelompok uji coba yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen serta  

dilakukan dengan bantuan program SPSS. Rumus yang digunakan dalam menguji 

homogenitas adalah dengan rumus Uji F sebagai berikut 

 

Keputusan  diambil  apabila  data  telah  selesai  dihitung.  Menurut Sugiyono  (2007:  

140)  data  dikatakan  homogen  apabila  Fhitung  <  Ftabel maka  varian  adalah  

homogen,  apabila  Fhitung   >  Ftabel maka  varian  tidak homogen.  Hasil  perhitungan  

dibandingkan  dengan  Ftabel  dengan  df pembilang (n-1) dan df penyebut (n-1). 

b) Uji t 

Untuk dapat menjawab sejauh mana pengaruh dari teaching material yang 

dihasilkan, maka perlu pengujian dengan menggunakan uji t. uji t ini dipilih untuk dapat 

mengetahui perbedaan nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. T-test bertujuan  

untuk  menguji  perbedaan  rata-rata  nilai  post  test  dari  kedua kelompok. Jika thitung 

> ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sugiyono (2009: 272), menyatakan bahwa 

bila  jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varian  homogen  maka  rumus  t-test  yang  

dapat  digunakan  adalah separated varian dengan rumus sebaga berikut sebagai berikut. 
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Apabila data yang dianalisis berdistribusi normal dan berasal dari sampel yang 

homogen, maka dapat dilakukan uji-t untuk menguji hipotesis. Hipotesis pertama yang 

akan diuji adalah membandingkan perkembangan kedisiplinan dan kepedulian antara 

pembelajaran yang menggunakan teaching material dan yang tidak menggunakan 

teaching material yang dikembangkan. Hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternative 

(Ha) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kepedulian antara siswa yang 

menggunakan teaching material dengan siswa yang menggunakan teaching 

material konvensional. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepedulian antara siswa yang 

menggunakan teaching material dengan siswa yang menggunakan teaching 

material konvensional. 

Hipotesis kedua yang akan diuji adalah membandingkan hasil belajar 

siswa antara pembelajaran yang menggunakan teaching material dan yang tidak 

menggunakan teaching material yang dikembangkan. Hipotesis nol (Ho) dan 

hipotesis alternative (Ha) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan teaching material dengan siswa yang menggunakan teaching 

material konvensional. 

Ho : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan teaching material dengan siswa yang menggunakan teaching 

material konvensional. 
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Kriteria keputusannya adalah jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak. 

3) Analisis Hasil Penilaian Karakter 

Data yang dihasilkan dari kegiatan guru dan peserta didik selanjutnya 

dikelompokkan dengan menggunakan konversi nilai sebagai berikut. 

Tabel 8. Konversi Analisis Penilaian Karakter 

Interval Skor Nilai Kategori 

X >Xi + 1,5 Sbi A Sangat Baik 

Xi + Sbi < X ≤ Xi + 1,5 SBi B  Baik 

Xi – 0,5 < X ≤ Xi + SBi C Cukup Baik 

Xi – 1,5 Sbi < X ≤ Xi – 0,5 SBi D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,5 SBi E Tidak Baik 

Kegiatan pembelajaran dikatakan memenuhi kriteria jika kategori minimal observasi yang 

dicapai adalah dengan kategori “Baik”. Apabila belum mencapai kriteria tersebut maka di 

adakan revisi berdasarkan masukan ahli atau rekan sejawat. 

2. Analisi Hasil Angket 

Data angket berupa data kuantitatif dianalisis secara deskriptif. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut. 

1) Tabulasi data 

2) Mengubah skor rata-rata menjadi kriteria skala lima, yaitu 5 untuk sangat baik, 4 untuk 

baik, 3 untuk cukup baik, 2 untuk kurang baik dan 1 untuk tidak baik. adapun konversi 

nilainya adalah sebagai berikut. 

Tabel 9. Konversi Rerata Angket 

Interval Skor Nilai Kategori 

X >Xi + 1,5 Sbi A Sangat Baik 

Xi + Sbi < X ≤ Xi + 1,5 SBi B  Baik 

Xi – 0,5 < X ≤ Xi + SBi C Cukup Baik 
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Xi – 1,5 Sbi < X ≤ Xi – 0,5 SBi D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,5 SBi E Tidak Baik 

Keterangan: 

X = Skor empiris (skor aktual) 

Xi = rerata ideal  =  (skor maksimal + skor minimal) 

Sbi  = simpangan baku ideal =  (skor maksimal - skor minimal) 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Pengembangan teaching material dimaksudkan untuk membuktikan kelayakan dan 

keefektifan teaching material dalam meningkatkan karakter kedisiplinan dan kepedulian 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. Pengembangan teaching material dalam mengembangkan 

karakter siswa kelas IV SD dilakukan dengan metode Research and Development  model 

Borg & Gall. Penelitian dan pengembangan merupakan bentuk pengembangan berdasarkan 

hasil penelitian yang digunakan untuk merancang produk dan tata cara baru, yang kemudian 

diujicobakan, dievaluasi, dan diperhalus secara sistematis sampai mendapatkan kriteria 

khusus yang efektif, berkualitas atau standar yang sama (Borg & Gall, 1983:775) 

1. Hasil need analiysis  

Pelaksanaan kurikulum 2013 ini yang menekankan pada penggunaan scientific 

approach dan autentik asesment. Pendekatan scientific (scientific aprpoach) merupakan 

pendekatan yang memfasilitasi siswa untuk aktif mencari penengetahuan baru secara 

mandiri melalui proses melakukan pengamatan, bertanya, melakukan percobaan, 

mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan terahir mencipta. Sedangkan 

autentik asesment merupakan penilaian yang tidak hanya mengukur hasil, akan tetapi 

lebih menekankan untuk mengukur proses dilakukan oleh siswa. Melalui Kurikulum 2013 

juga diharapkan dapat terbentuk karakter yang kuat pada peserta didik. Namun, pada 

kenyataannya karakter peserta didik saat ini masih kurang, terutama dalam hal 

kedisiplinan dan kepedulian. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian peserta didik, 

khususnya kepedulian akan lingkungan. Ketidakpedulian akan lingkungan tersebut 

tercermin dari sikap peserta didik yang masih suka membuang sampah sembarangan, 
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suka mencoret-coret tembok atau meja, dan tidak mau membersihkan lingkungan sekitar 

sekolah.  

Kepedulian perlu dikembangkan sejak dini. Pengembangan karakter kepedulian 

dimulai dengan pembiasaan di sekolah yang dilakukan terintegrasi dengan pembelajaran 

di sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teaching material yang dapat mengakomodir 

penerapan karakter tersebut. Teaching material akan sangat membantu guru dalam 

menyampaikan proses mencari pengetahuan kepada peserta didik. Akan tetapi, kenyataan 

di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang mengalami permasalahan 

terkait dengan teaching material yang masih baru. Salah satu permasalahan yang muncul 

adalah kurangnya pemahaman guru akan teaching material yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang dapat mengakomodir pengembangan karakter siswa dan belum 

dikembangkannya teaching material yang mengakomodir pengembangan karakter. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada seorang guru di SD di kota 

Semarang pada penelitian terdahulu, belum dikembangkannya teaching material kelas IV 

SD berbasis scientific approach oleh guru, seperti silabus, RPP, LKS dan panduan 

penilaian. Panduan mengajar saat ini hanya berupa buku guru dan buku siswa dari 

pemerintah. Dalam wawancara tersebut, guru SD mengatakan bahwa guru belum mampu 

membuat teaching material berbasis scientific approach sekaligus mengembangkan 

karakter. Pernyataan guru tersebut sebagai berikut. 

Rd: “Saya belum membuatnya. Saya hanya sebatas menggunakan buku siswa dan 

buku guru yang diberikan oleh pemerintah. Saya juga belum mendapatkan 

penataran dari pemerintah karena masih belum mendapat giliran. Jadi, saya 

belum memahami mengenai pembuatan teaching material yang terbaru.”  

Dari pemaparan guru tersebut, dijelaskan bahwa guru membutuhkan teaching 

material, namun guru belum mampu membuatnya. Oleh karena itu, berdasarkan 
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wawancara dan observasi, penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan teaching 

material berbasis scientific approach dalam rangka membangun karakter kepedulian.  

2. Perencanaan (planning) 

Berdasarkan kebutuhan yang disampaikan guru, maka perencanaan pengembangan yang 

dilakukan meliputi : 

a. Merumuskan tujuan pengembangan yang berfokus pada pengembangan teaching 

material yang sesuai dengan pendekatan yang dipakai dalam Kurikulum 2013 yaitu 

scientific approach dan authentic assessment dalam upaya mengembangkan karakter 

kepedulian siswa SD.  

b. Memperkirakan waktu dan keterbatasan penelitian maka pengembangan difokuskan 

pada subtema Keindahan Alam Negeriku untuk siswa Kelas IV SD 

c. Mengacu pada tema yang telah ditentukan tersebut meliputi mata pelajaran IPA, 

IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PPKn dan SBdP.  

d. Perangkat pempenebelajaran yang akan dikembangkan yaitu meliputi silabus, RPP, 

LKS dan instrument penilaian berdasarkan KD yang telah ditentukan 

Sedangkan indikator karakter peduli yang akan dikembangkan menurut Sulistyowati 

(2012: 73-75) adalah: 

1) Menjaga kebersihan kelas 

2) Menjaga perilaku hemat energi dan air 

3) Membuang sampah pada tempatnya 

4) Membiasakan cuci tangan 

5) Membiasakan memelihara tanaman 

6) Tidak mencoret-coret meja 

3.Pengembangan Draft Produk 

a. Penentuan desain produk yang dikembangkan 
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1) Pemilihan format 

Pemilihan format digunakan untuk mengungkap proses pembelajaran yang 

dilakukan. Format pembelajaran disesuaikan dengan pengembangan nilai karakter 

dan tahap scientific approach yang akan dikembangkan. Adapun format 

pengembangan karakter yang dipilih adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter ke dalam materi pelajaran. 

2) Penentuan teaching material 

Dalam penelitian ini akan dikembangkan teaching material terintegrasi dengan 

pengembangan karakter siswa. Adapun teaching material yang dikembangkan 

adalah silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), dan instrumen  penilaian. 

3) Perancangan perangkat pembeajaran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap pendefinisian, peneliti 

kemudian merancang produk awal perangkat pembeajaran. Perangkat pembeajaran 

yang dirancang untuk penelitian pengembangan, meliputi: 

a) Silabus 

Silabus dirancang dengan berdasarkan KI dan KD yang telah ditentukan 

sesuai dengan tema yang diambil. 

b) RPP 

RPP dirancang dengan mengacu pada silabus yang telah disusun. 

c) LKS 

LKS dirancang dengan sesuai dengan RPP yang telah disusun, sehingga 

siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran. Rancangan LKS berupa langkah-

langkah sesuai alur pembelajaran dan siswa tinggal mengisinya.  

d) Instrumen  Penilaian 
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Penilaian dirancang sesuai dengan KD yang dikembangkan. Penulisan 

butir soal dikembangkan sesuai dengan indikator. 

Produk awal teaching material yang sudah dirancang dinamakan draf 1. Draf 

1 kemudian dievaluasi oleh ahli. Penilaian oleh ahli dilakukan untuk memenuhi 

kriteria  kevalidan teaching material yang dikembangkan. 

b. Validasi produk oleh ahli 

Data yang diperoleh dalam penelitian pengembangan ini merupakan data hasil 

evaluasi kelayakan produk yang dilakukan oleh dua ahli yaitu ahli materi dan ahli 

pembelajaran. Data hasil evaluasi kelayakan  produk berupa penilaian dan masukan 

terhadap komponen-komponen teaching material yaitu silabus, RPP, LKS, dan 

instrumen penilaian. Data hasil evaluasi kelayakan produk berupa lembar validasi ahli. 

Berikut disajikan data hasil validasi pengembangan teaching material berbasis scientific 

approach untuk mengembangkan karakter kepedulian siswa kelas IV SD. 

Data hasil penilaian kelayakan teaching material berupa skor dikonversikan 

menjadi nilai skala lima seperti yang terlihat pada Tabel 1. Data hasil validasi teaching 

material yang dilakukan oleh ahli pembelajaran secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 2.a, 2.b, 2.c, dan 2.d . Ringkasan data hasil evaluasi kelayakan masing-masing 

dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 

 

Tabel 4 

Data Hasil Validasi Teaching material Oleh  Ahli Materi 

No 
Komponen 

Teaching material 

Total Skor 

Aktual (X) 
Prosentase 

Kategori 

Kelayakan 

1 Silabus 112 86,15% Sangat Baik 

2 RPP 161 87,02% Sangat baik 

3 LKS 90 94,74% Sangat baik 

4 Instrumen 

Penilaian 

69 86,25% Sangat baik 
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Tabel 5 

Data Hasil Validasi Teaching material Oleh  Ahli Pembelajaran 

No 
Komponen 

Teaching material 

Total Skor 

Aktual (X) 
Prosentase 

Kategori 

Kelayakan 

1 Silabus 122 93, 85% Sangat Baik 

2 RPP 166 89,73% Sangat baik 

3 LKS 94 98,94% Sangat baik 

4 Instrumen 

Penilaian 

71 88,75% Sangat baik 

B. Hasil Uji Coba Produk 

a. Data Uji Coba Awal 

Uji coba awal dilakukan untuk memperoleh data terkait teaching material yang 

dikembangkan.  Adapun yang menjadi subjek uji coba adalah siswa  kelas IV SD 

Jatingaleh 01 berjumlah 4 siswa. Hasil yang diperoleh pada uji coba awal berupa data 

mengenai keefektifan teaching material. 

Pengukuran keefektifan teaching material dilakukan dengan cara pemberian 

angket penilaian guru terhadap teaching material dan respon siswa terhadap proses 

pembelajaran, pengisian lembar pengamatan karakter siswa oleh pengamat dan angket 

penilaian karakter oleh observer. Selain itu, pengukuran keefektifan teaching material 

juga dilakukan dengan penilaian terhadap hasil posttest siswa. 

Pengukuran keefektifan teaching material berbasis scientific approach untuk 

meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan siswa kelas IV SD selama proses 

pembelajaran dilakukan dengan pengisian angket penilaian guru terhadap teaching 

material yang dikembangkan dan angket respon siswa terhadap proses pembelajaran. 

Data hasil penilaian guru terhadap teaching material yang dikembangkan dan data hasil 

respon siswa terhadap proses pembelajaran dikonversikan menjadi nilai skala lima 

seperti yang terlihat pada Tabel 2. Ringkasan data hasil penilaian guru terhadap teaching 

material yang dikembangkan dan hasil respon siswa terhadap teaching material yang 

dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7. 
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Tabel 6. Data Hasil  Angket Respon Guru  

No 
Komponen Teaching 

material 

Skor Aktual 

(X) 
Prosentase 

Kategori 

Keefektifan 

1 Silabus 54 98,18% 

Sangat baik 
2 RPP 90 100% 

3 LKS 49 98% 

4 Instrumen Penilaian 25 100% 

 

Data hasil angket respon guru di atas menunjukkan  respon yang sangat baik. 

Sehingga teaching material berbasis scientific approach ini dapat digunakan untuk uji coba 

tahap berikutnya dengan merevisi beberapa bagian yang disarankan oleh guru dan ditemukan 

selama uji coba awal. 

Tabel 7. Respon Siswa Uji Coba Awal 

No Peserta Didik 
Skor Aktual 

(X) 
Prosentase 

Kategori 

Keefektifan 

1 A 28 93,33% Sangat baik 

2 B 30 100% Sangat baik 

3 C 29 96.67% Sangat baik 

4 D 29 96,67% Sangat baik 

 

Pengukuran keefektifan teaching material dalam meningkatkan karakter siswa 

kelas IV SD selama proses pembelajaran dilakukan dengan pengisian lembar observasi 

karakter siswa oleh pengamat, observasi penilian karakter siswa oleh pengamat, dan 

penilaian terhadap hasil posttest siswa. Data hasil pengamatan karakter siswa dan data 

hasil penilaian karakter siswa dikonversikan menjadi nilai skala lima seperti yang terlihat 

pada Tabel 3. Penilaian posttest peserta didik akan dibandingkan dengan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) SD Jatingaleh 01 yakni 70. Ringkasan data hasil 

pengukuran keefektifan teaching material berupa pengisian hasil penilaian karakter 

peduli dan disiplin dapat dilihat pada Tabel 8, sedangkan data hasil penilaian posttest 

siswa dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 8 

Data Penilaian Karakter Peduli Uji Coba Awal 

No Peserta Didik 
Skor Aktual 

(X) 
Prosentase 

Kategori 

Keefektifan 

1 A 26 86,67% Sangat baik 

2 B 27 90% Sangat baik 

3 C 27 90% Sangat baik 

4 D 28 93,33% Sangat baik 

Dari tabel 8 diatas menunjukkan prosentase penilaian karakter peduli setiap siswa diatas 

80%. Sedangkan dalam konversi data dari kuantitatif ke kualitatif menunjukkan kategori 

sangat baik. Hal ini menunjukkan teaching material terbukti efektif dalam mengembangkan 

karakter peduli.  

Tabel 9 

Data Hasil Posttest Siswa Uji Coba Awal 

No. Urut Peserta 

Didik 
Skor 

Posttest 

Kriteria 

Ketuntasan 

A 80 Tuntas 

B 90 Tuntas 

C 80 Tuntas 

D 95 Tuntas 

 

b. Data Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan untuk memperoleh data terkait teaching material 

yang dikembangkan. Adapun subjek uji coba adalah siswa kelas IV SD Jatingaleh 01 

yang berjumlah 10 siswa yang tidak terlibat uji coba awal. Hasil yang diperoleh pada uji 

coba lapangan berupa data mengenai keefektifan teaching material. 

Pengukuran tingkat keefektifan teaching material dilakukan dengan cara pengisian 

angket penilaian guru terhadap teaching material dan respon siswa terhadap proses 

pembelajaran, pengisian lembar observasi karakter siswa oleh pengamat dan observasi  

penilaian karakter oleh observer. Selain itu, pengukuran keefektifan teaching material 

juga dilakukan dengan penilaian terhadap hasil posttest siswa. 

Pengukuran keefektifan teaching material untuk meningkatkan kepedulian siswa 

kelas IV SD selama proses pembelajaran dilakukan dengan pengisian angket penilaian 
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guru terhadap teaching material yang dikembangkan dan respon siswa terhadap proses 

pembelajaran. Data hasil penilaian guru terhadap teaching material yang dikembangkan 

dan data hasil respon siswa terhadap proses pembelajaran dikonversikan menjadi nilai 

skala lima seperti yang terlihat pada Tabel 3. Ringkasan data hasil penilaian guru 

terhadap teaching material yang dikembangkan dan hasil respon siswa terhadap teaching 

material yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11. 

Tabel 10 

Data Hasil  Respon Guru pada Uji Coba Lapangan 

No 
Komponen Teaching 

material 

Skor Aktual 

(X) 
Prosentase 

Kategori 

Keefektifan 

1 Silabus 54 98,18% 

Sangat baik 
2 RPP 90 100% 

3 LKS 48 96% 

4 Instrumen Penilaian 24 96% 

 

Data hasil angket respon guru di atas menunjukkan  respon yang sangat baik. 

Sehingga teaching material berbasis scientific approach ini dapat digunakan untuk uji coba 

tahap berikutnya dengan merevisi beberapa bagian yang disarankan oleh guru dan ditemukan 

selama uji coba lapangan. 

Tabel 11 

Respon Siswa Uji Coba Lapangan 

No Peserta Didik 
Skor Aktual 

(X) 
Prosentase 

Kategori 

Keefektifan 

1 A 30 100% 

Sangat baik 

 

2 B 30 100% 

3 C 27 90% 

4 D 30 100% 

5 E 30 100% 

6 F 30 100% 

7 G 30 100% 

8 H 30 100% 

9 I 30 100% 

10 J 30 100% 

Pengukuran keefektifan teaching material dalam meningkatkan karakter siswa 

kelas IV SD selama proses pembelajaran dilakukan dengan pengisian lembar 

pengamatan karakter siswa oleh pengamat, observasi karakter siswa oleh pengamat, dan 
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penilaian terhadap hasil posttest siswa. Data hasil pengamatan karakter siswa  dan data 

hasil penilaian karakter siswa dikonversikan menjadi nilai skala lima seperti yang terlihat 

pada Tabel 3. Penilaian posttest siswa akan dibandingkan dengan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan SD Jatingaleh 01 yakni 70. 

Ringkasan data hasil pengukuran keefektifan teaching material berupa hasil 

penilaian karakter peduli dapat dilihat pada Tabel 12, sedangkan data hasil penilaian 

pretest dan posttest siswa dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 12. Data Penilaian Karakter Peduli Lapangan 

No Peserta Didik 
Skor Aktual 

(X) 
Prosentase 

Kategori 

Keefektifan 

1 A 30 100% 

Sangat baik 

 

2 B 30 100% 

3 C 30 100% 

4 D 29 96,67% 

5 E 30 100% 

6 F 30 100% 

7 G 30 100% 

8 H 29 96,67% 

9 I 29 96,67% 

10 J 30 100% 

Dari tabel 13 diatas menunjukkan prosentase penilaian karakter peduli setiap siswa diatas 

80%. Sedangkan dalam konversi data menunjukkan kategori sangat baik. Hal ini 

menunjukkan teaching material terbukti efektif dalam mengembangkan karakter peduli. 

Tabel 13. Data Hasil Pretest dan Posttest Siswa Uji Coba Lapangan 

Peserta 

Didik 

Skor 

Pretest 

Skor 

Posttest 

Kriteria 

Ketuntasan 

A 70 80 Tuntas 
B 75 90 Tuntas 
C 80 100 Tuntas 
D 65 75 Tuntas 
E 60 70 Tuntas 
F 70 80 Tuntas 
G 75 100 Tuntas 
H 85 90 Tuntas 
I 70 80 Tuntas 
J 65 70 Tuntas 
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c. Data Uji Coba Lapangan Operasional 

Teaching material yang telah direvisi kemudian diujicobakan pada uji coba 

lapangan operasional. Data uji coba lapangan operasional berupa angket penilaian guru, 

respon siswa terhadap pembelajaran, lembar observasi  penilaian karakter, dan hasil 

penilaian pretest dan posttest. Data hasil penilaian guru, pretest, posttest dan penilaian 

karakter hasil respon siswa secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.  

d. Data Perbedaan Hasil Pengembangan Karakter dan Hasil Belajar 

Tujuan pengembangan teaching material ini adalah untuk mengembangkan 

karakter peduli. Pada penelitian ini juga akan dikaji mengenai perbedaan hasil antara 

siswa KK yang menggunakan teaching material konvesional dengan siswa KE yang 

menggunakan teaching material hasil pengembangan, untuk mengetahui sejauh mana 

kualitas teaching material ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan terhadap pengembangan karakter dan hasil belajar 

Subtema Keindahan Alam Negeriku pada KK dan KE digunakan uji-t. Sebelum 

melakukan uji t diperlukan prasyarat analisis, yaitu berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas. Pengujian hormalitas didasarkan pada hipotesis dibawah ini: 

Ho : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal  

Untuk pengujian homogenitas didasarkan pada hipotesis dibawah ini: 

Ho : Varians pada tiap kelompok sama (homogen) 

Ha : Varians pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Dengan demikian normalitas dipenuhi jika uji signifikansinya lebih besar dari 0,05 

dan uji homogenitasnya lebih kecil dati F tabel. 
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1) Uji Normalitas 

Tabel 14.Rangkuman Uji Normalitas 

Data  Sig. (p) Kondisi Keterangan 

KK KE 

Hasil Belajar 0,999 0,805 P > 0,05 Normal 

Peduli 0,566 0,641 P > 0,05 Normal 

Berdasarkan Tabel 14, terlihat bahwa harga signifikansi hasil belajar sub tema 

Keindahan Alam Negeriku, karakter peduli dan disiplin lebih besar dari 0,05 (Sign 

(p)>0,05). Dengan demikian Ho diterima atau data tersebut berdistribusi normal. 

2)Uji Homogenitas 

Tabel 15.Rangkuman Uji Homogenitas 

Data  Fhitung F tabel Kondisi Keterangan 

Hasil belajar 1,151 4,105 Fhit<Ftabel Homogen 

Peduli 1, 363 4,105 Fhit<Ftabel Homogen 

Dari  tabel  15  menunjukkan  bahwa  kedua  sampel  dalam  populasi  dalam keadaan 

homogen atau sama. Hasil uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

3.m. Hal ini ditunjukkan dengan Fhitung < Ftabel. Dengan demikian Ho diterima atau 

data tersebut bersifat homogen . Data yang berdistribusi normal dan bersifat homogen 

kemudian dilakukan uji-t (independent sample t-test) dengan program SPSS. Hasil 

analisis perbedaan hasil tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Analisis Perbedaan Ketercapaian Pengembangan Karakter Peduli. 

Untuk melakukan uji-t sebelumnya diperlukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap ketercapaian pengembangan 

karakter peduli antara siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa teaching 

material dan menggunakan teaching material hasil pengembangan. 

Ha  : Ada perbedaan yang signifikan terhadap ketercapaian pengembangan 

karakter peduli antara siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa teaching 

material dan menggunakan teaching material hasil pengembangan. 
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Pengujian hipotesis dilakukan pada data skor yang diperoleh dari rerata skor hasil 

observasi pengamatan  dikelas. Secara singkat hasil perhitungan independent 

sample t-test untuk kedua kelompok ditinjau dari ketercapaian pengembangan 

karakter peduli dapat diringkas dalam Tabel 16.  

Tabel 16.Uji Beda Ketercapaian Karakter Peduli KK dan KE 

 KE KK 

Mean 26,60 23,47 

N 20 19 

t hitung 4, 854 

T tabel 1, 684 

Analisis t hitung > t tabel 

Keterangan Signifikan 

 

Tabel  16 menunjukkan    bahwa  nilai  rata-rata  karakter peduli  test  yang 

diperoleh  kelompok  eksperimen  sebesar  26,60  dan  kelompok  kontrol sebesar  

23, 47. Hasil  perhitungan  dengan  t-test  diperoleh  t hitung  sebesar  4,854  yang 

kemudaian dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,684 dengan df=37 dan  taraf  

signifikansi  5%.  Perbedaan  dikatakan  signifikan  jika  t hitung  > t tabel. Jika t 

hitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka berdasarkan kesimpulan 

tersebut ada perbedaan yang signifikan terhadap karakter peduli antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran tanpa teaching material dan menggunakan teaching 

material hasil pengembangan.  

2) Analisis Perbedaan Ketercapaian Hasil Belajar Subtema Keindahan Alam 

Negeriku 

Untuk melakukan uji-t sebelumnya diperlukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap ketercapaian hasil belajar 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa teaching material dan 

menggunakan teaching material hasil pengembangan. 
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Ha: ada perbedaan yang signifikan terhadap ketercapaian hasil belajar antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa teaching material dan 

menggunakan teaching material hasil pengembangan. 

Pengujian hipotesis dilakukan pada data skor yang diperoleh dari rerata skor hasil 

observasi pengamatan  dikelas. Secara singkat hasil perhitungan independent 

sample t-test untuk kedua kelompok ditinjau dari ketercapaian hasil belajar  dapat 

diringkas dalam Tabel 17.  

Tabel 17. Uji Beda Ketercapaian Hasil Belajar KK dan KE 

 KE KK 

Mean 82,50 71, 32 

N 20 19 

t hitung 2, 672 

T tabel 1, 684 

Analisis t hitung > t tabel 

Keterangan Signifikan 

Tabel  17  menunjukkan    bahwa  nilai  rata-rata  post  test  yang diperoleh  

kelompok  eksperimen  sebesar  82,50  dan  kelompok  kontrol sebesar  71,32. 

Selisih  rata-rata  pos  tes  kedua  kelompok  di  atas  adalah 11,18.  Hasil  

perhitungan  dengan  t-test  diperoleh  thitung  sebesar  2,672  yang kemudaian 

dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,684 dengan df=37 dan  taraf  signifikansi  

5%.  Perbedaan  dikatakan  signifikan  jika  t hitung  > t tabel. Jika t hitung > 

ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka berdasarkan kesimpulan tersebut 

ada perbedaan yang signifikan terhadap ketercapaian hasil belajar antara siswa 

yang mengikuti pembelajaran tanpa teaching material dan menggunakan teaching 

material hasil pengembangan 

B. Pembahasan  

Teaching material untuk membangun karakter peduli memuat berbagai 

pengalaman belajar. Schunk (2012: 333) mengatakan bahwa anak-anak mulai 

menunjukan beberapa pemikiran abstrak meskipun biasanya didefinisikan dengan 
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karakter-karakter atau tindakan-tindakan. Kegiatan di dalam teaching material memacu 

pengalaman langsung, eksperimen, wawancara, demostrasi, diskusi kelompok, dan 

mengerjakan soal di dalam LKS. Oleh karena itu, teaching material dapat membuat 

peserta didik lebih tertarik untuk belajar, karena setiap pembelajaran pada teaching 

material bertitik tolak pada alam nyata yang sesuai dengan dunia peserta didik, 

khususnya dalam pengembangan karakter kepedulian. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Yuldirim, N., Kurt. S.,& Ayas. A (2011: 45) 

“Thus worksheets are known to help students gain scientific process skills such as 

setting up experimental mechanism, recording data, interpreting the data, and so on so 

that they can conceptualize the concepts in their minds. There are several studies 

showing that worksheets increase students”. Pendapat di atas mengandung maksud 

bahwa lembar kerja dikenal untuk membantu peserta didik memperoleh keterampilan 

proses ilmiah seperti menyiapkan mekanisme eksperimental, merekam data, 

menafsirkan data, dan sebagainya sehingga mereka memiliki konsep dalam pikiran 

mereka. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, dapat  memacu peserta didik untuk aktif 

secara mandiri dan kelompok di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat.  

Teaching material tema “Keindahan Alam Negeriku” ini bertujuan untuk 

mengembangkan karakter disiplin dan peduli dimaksudkan agar peserta didik memiliki 

sikap kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia dan makhluk hidup di 

lingkungan sekitarnya. Teaching material ini bertujuan untuk membimbing peserta 

didik di dalam kegiatan pembelajaran dan mempermudah penyerapan ilmu.  

Teaching material efektif untuk menanamkan  karakter peduli. Teaching material 

berbasis karakter memiliki kelebihan pada proses scientific approach yang mendorong 

peserta didik dalam penanaman karakter. Berdasarkan  hasil observasi karakter peduli pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan peningkatan pada kelas eksperimen lebih 
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besar daripada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

rerata peningkatan karakter peduli peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

teaching material yang telah dikembangkan dengan peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran tanpa menggunakan  teaching material yang telah dikembangkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan teaching material ini memberikan pengaruh positif 

terdahap penigkatan karakter peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Stedje, L.B. 

(2010:4) “character education occurs each minute in the classroom”. Artinya bahwa 

pendidikan karakter terjadi setiap menit di dalam kelas. Karakter peserta didik akan semakin 

terbentuk dengan semakin seringnya peserta didik melakukan aktivitas pada berbasis karakter 

karena karakter merupakan sifat desposisi seseorang yang relatif stabil. 

Teaching material yang dikembangkan memuat unsur pedagogik yang terdiri atas 

penemuan konsep, petunjuk belajar yang tertera di dalam bagan dengan kalimat yang jelas 

dan mudah dipahami, adanya kompetensi yang akan dicapai dan indikator penjabarannya, 

informasi pendukung yang berfariasi, singkat dan menarik, petunjuk kerja atau lembar kerja 

yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan misalnya terdapat lembar wawancara, 

lembar kegiatan individu, lembar kegiatan kelompok, lembar berimajinasi, lembar berkreasi 

dengan lam, dan lembar membuat poster dan mempublikasikannya. Kegiatan dalam teaching 

material ini mengarahkan dan memicu pada kegiatan yang menarik, demonstrasi, wawancara, 

berkreasi, berimajinasi, dokumentasi, bertukar pikiran, dan lainnya. Teaching material ini 

memiliki bagan penguatan karakter pada setiap pertemuan yang berisi simpulan kegiatan 

pembelajaran dan penguatan karakter peduli. 

Di dalam teaching material ini terdapat beberapa kegiatan dengan pendekatan 

scientific yang sesuai dengan pengembangan karakter. Temuan dalam uji lapangan mengenai 

karakter peduli sebagai berikut: karakter peduli terlihat dari meningkatnya rasa kepedulian 

peserta didik terhadap lingkungan. Melalui poster yang dibuat siswa mengajak siswa lain 



 
 

49 

 

untuk menjaga lingkungan. Melalui pembiasaan siswa melaksanakan tugas piket kelas, 

membuang sampah pada tempatnya. Siswa juga bertanggung jawab untuk memelihara 

tanaman di depan kelas dan di halaman sekolah.  

Teaching material ini secara khusus membangun karakter kepedulian. Peserta didik 

diajak untuk memahami, melakukan, dan membiasakan perilaku peduli di dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat.  Teaching material ini juga 

membangun kepedulian peserta didik terhadap makhluk hidup di lingkungannya dengan tidak 

merusak lingkungan, menjaga, merawat dan melestarikannya 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Teaching material berbasis scientific approach sub tema Keindahan Alam Negeriku 

yang dikembangkan untuk membangun karakter kepedulian dinilai layak untuk 

digunakan menurut ahli materi dengan nilai sangat baik pada produk teaching material.  

2. Teaching material berbasis scientific approach sub tema Keindahan Alam Negeriku 

yang dikembangkan untuk membangun karakter kepedulian dinilai layak untuk 

digunakan menurut ahli pembelajaran dengan nilai sangat baik pada produk teaching 

material.  

3. Teaching material berbasis scientific approach sub tema Keindahan Alam Negeriku 

terbukti efektif untuk membangun karakter kepedulian siswa kelas IV. Hal ini didasarkan 

pada uji coba lapangan operasional dengan hasil uji t sebesar 4, 854 pada karakter peduli 

lebih besar dari t tabel sebesar 1, 684 sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang 

signifikan terhadap pengembangan karakter peduli antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran tanpa teaching material dan menggunakan teaching material hasil 

pengembangan. 

B. Saran Pemanfaatan Produk  

Pengembangan teaching material untuk meningkatkan kepedulian siswa kelas IV 

SD  sudah diuji kelayakan dan keefektifannya, maka disarankan kepada guru  

1. Menggunakan perangkat ini sebagai alternatif pedoman pelaksanaan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kepedulian siswa. 

2. Menggunakan produk teaching material ini dengan menyesuaikan karakter siswa dan 

lingkungan yang ada di sekitar sekolah. 
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2. Jenis Kelamin Laki-laki 

3. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4. Pangkat/Gol. Penata Muda/IIIb 

5. NIP/NIK/Identitas Lainnya 987701131 

6. NIDN 0615087701 

7. Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 15 Agustus 1977 

8. E-mail chamtorafa@yahoo.com 

9. Nomor Telepon/HP 081325751224 

10. Alamat Kantor Jl. Dr. Cipto Sidodadi Timur No. 24 

Semarang 

11. Nomor Telepon/Faks (024)8316377/8448217Homepage:www

.upgrismg.ac.id 

12.  1. Statistika  

 Mata Kuliah yang Diampu 2. Media Pembelajaran 

  3. Metodologi Penelitian Pendidikan 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP PGRI Semarang Universitas Negeri 

Semarang 

Bidang Ilmu Pendidikan Matematika  Pendidikan Dasar 

Konsentrasi 

Matematika 

Th Masuk-Lulus 2000 – 2004 2011 – 2013 

Judul Skripsi/ 

Thesis/ Disertasi 

Diagnosis Kesulitan 

Belajar Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal 

Matematika Pokok 

Bahasan Pecahan Bagi 

Kelas I Semester II 

MTs Al-Hidayah 

Semarang Tahun 

Pelajaran 2004/2005 

Pembelajaran 

Matematika Strategi 

Quantum Learning 

dengan Pendekatan 

Konstruktivisme untuk 

Meningkatkan 

Disposisi dan Penalaran 

Matematis Siswa 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

 Drs. Djoko Purnomo, 

MM 

 Drs. Sutrisno, SE., 

MM., M.Pd. 

 Prof.Dr. ST. Budi 

Waluya, M.Si. 

 Prof. Dr. Kartono,  

M.Si. 

 

A. Penelitian Tiga Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(juta) 

1. 2014 Pengembangan CD Interaktif 

Berbasis Geogebra dengan 

Pendekatan Konstruktivistk 

pada Mata Kuliah Statistika 

Dasar IKIP PGRI Semarang 

IKIP 

PGRI 

Semarang 

Rp. 

6.500.000 

mailto:chamtorafa@yahoo.com
http://bagusardisaputro.com/article/94480/penggunaan-permainan-dalam-pembelajaran-operasi-pada-pecahan-terkait-dengan-kemampuan-penalaran-dan-komunikasi-matematis-siswa-sekolah-dasar.html
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Tahun 2013/2014 

2 2015 Pengembangan Bahan Ajar 

Menulis Naskah Drama dengan 

Dramaba Berbasis Komik 

Bermuatan Pendidikan Karakter 

Nasionalisme untuk Siswa SMP 

di Kabupaten Demak 

Dikti Rp. 

56.000.000 

3 2016 Analisis Teaching Material 

Berbasis Tematik Integratif 

ditinjau dari Pengembangan 

Karakter Siswa 

Univ. 

PGRI 

Semarang 

Rp. 

9.000.000 

 

B. Pengabdian Kepada Masyarakat Tiga Tahun terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(juta) 

1. 2014 Pelatihan Pembuatan Jawal 

Pelajaran Sekolah Secara 

Otomatis 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp. 

5.000.000 

2 2016 IbM Kepada Masyarakat 

Kelurahan Kandri Kota 

Semarang 

Univ. PGRI 

Semarang 

Rp. 

6.500.000 

 

C. Organisasi Profesi/Ilmiah 

Tahun Jenis/ Nama Organisasi 
Jabatan/jenjang 

Keanggotaan 

2010 s/d 

sekarang 

PGRI Provinsi Jawa Tengah Anggota 

2015 sd. 

sekarang 

Himpunan Dosen PGSD 

Indonesia 

Anggota 

 

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1. Pengembangan Model Pembelajaran IPS 

Terpadu Berbasis Lingkungan Sekitar. 

Dalam Majalah Ilmiah PGSD “ 

MALIH 

PEDDAS” 

ISSN: 2088-

5792  

Volume 1 Nomor 1 Juli 

2011 

2. Mempertahan Integritas Bangsa 

Indonesia Melalui Pendidikan 

Multikultural,  

MALIH 

PEDDAS  

Volume 1 Nomor 1 

tahun 2012 

 

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Persentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1. Seminar Nasional Pengembangan Model 

Pembelajaran Sejarah Berbasis 

Situs Sejarah Lokal untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Semarang, 

Februari 2011 
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Siswa SMA di Kabupaten 

Temanggung.  

2. Seminar Nasional Peningkatan Profesionalisme 

Guru Melalui Lesson Study.  

Salatiga, Juli 

2011 

3. Seminar Nasional Meretas Jalan Menuju 

Profesionalitas Guru IPS 

Melalui Lesson Study.  

Semarang, 2012 

5. Seminar Nasional Perlindungan Anak Melalui 

Pendidikan Homeschooling 

Yogyakarta, 

September 2014 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

 

Semarang, 27 Oktober 2017 

Anggota Pengusul 

 

 

 

 

Sukamto, S.Pd., M.Pd 

NPP. 987701131 
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Anggota 2 

1 Nama Lengkap Veryliana Purnamasari, S.Pd, M.Pd 

2 Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar 

3 Pangkat/Gol. Penata Muda/IIIb 

4 NIP/NIK/ Identitas 159101469 

5 NIDN 0618029101 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Gunung kidul, 18 Februari 1991 

7 Alamat Rumah 
Belik RT 14 RW 07 Demangrejo, Sentolo, Kulon 

Progo, DIY 

8 Nomor Telepon/ Faks/ HP 085643142523 

9 Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur No. 24-Dr. Cipto Semarang 

10 Nomor Telepon/ Faks 024 (8316377)/ 8448217 

11 Alamat e-mail verylianapurnamasari@gmail.com 

12 Mata Kuliah Yang Diampu 

Gasal 2015-2016 

- Strategi Belajar Mengajar 

- Telaah dan Pengembangan Kurikulum 

Genap 2015-2016 

- Teori-Teori Belajar 

- Filsafat Pendidikan 

- Pengembangan Konsep Dasar IPS  

 

Riwayat Pendidikan *) 

Jenjang Nama PT Program Studi Bidang Keahlian Th. Lulus 

S1 Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

(UNY) 

Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar 

- 2013 

S2 Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

(UNY) 

Pendidikan Dasar Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

2015 

 

 

Penelitian Lima Tahun Terakhir *) 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

mailto:verylianapurnamasari@gmail.com
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Sumber Jumlah 

(juta) 

1. 2016 Analisis Kualitas Teaching Material 

Berbasis Tematik Integratif ditinjau dari 

Pengembangan Karakter Siswa 

LPPM 

UNIVERSITAS 

PGRI 

SEMARANG 

9 

1.  2016 Pengembangan Teaching Material 

Berbasis Scientific Approach Untuk 

Membangun Karakter Kepedulian Siswa 

Sd Di Kota Semarang 

LPPM 

UNIVERSITAS 

PGRI 

SEMARANG 

9 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat Lima Tahun Terakhir *) 

No Tahun Judul Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(juta) 

1. 2016 

 

IbM Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung 

Pati Kota Semarang 

 

LPPM 

UNIVERSITAS 

PGRI 

SEMARANG 

6,250 

2. 2016 IbM Perumahan Universitas PGRI 

Semarang 

LPPM 

UNIVERSITAS 

PGRI 

SEMARANG 

 

3. 2017 IbM Pembuatan Pos Kampling Perumahan 

Universitas PGRI Semarang 

LPPM 

UNIVERSITAS 

PGRI 

SEMARANG 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

. 

 

                     Semarang, 27 Oktober 2017 

                    Anggota Pengusul 

 

 

 

                                                                                             Veryliana Purnamasari, S.Pd, M.Pd 

          NPP 159101469 
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Identitas Diri Anggota Pelaksana 3 

1. Nama Lengkap Ari Widyaningrum, S.Pd., M.Pd. 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. NIP/NPP 158901470 

4. NIDN 0611108901 

5. Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar 

6. Pangkat/Gol. Penata Muda/IIIb 

7.  Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 11 Oktober 1989 

8. Alamat e-mail ariwidyaningrum89@gmail.com 

9. Jabatan Fungsional Tenaga pengajar 

10. Alamat Rumah Wergu Wetan 3/2 Kec. Kota Kab. Kudus 

11. No. Telpon/Faks/HP (0291)442076/085641340526 

12. Alamat Kantor Jl. Lontar No1 Dr. Cipto Semarang 

13. No. Telepon/Faks (024)8316377 

A. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 

Negeri Semarang 

Universitas 

Negeri Semarang 

 

Bidang Ilmu Pendidikan seni 

Musik 

Pendidikan Seni  

Tahun Masuk-Lulus 2007-2011 2012-2014  

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Musik 

Keroncong 

sebagai Alat 

Bantu 

Komunikasi: 

Studi Kasus pada 

Pertunjukkan 

Musik 

Orientasi Grup 

Vokal Awan 

Voice pada 

Ideologi Pasar 

Musik Indonesia 

 

mailto:ariwidyaningrum89@gmail.com
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Keroncong Radio 

Suara Kudus 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

1.Drs. Syahrul 

Syah Sinaga, M. 

Hum 

2.Dr. Wadiyo, 

M.Si 

1.Dr. Udi Utomo, 

M. Si. 

2.Dr. Sunarto, M. 

Hum 

 

 

B. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1 2016 Ekspresi Estetis Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar  

Universitas PGRI Semarang 

pada Mata Kuliah 

Pendidikan Seni.  

LPPM UPGRIS Rp. 8.500.000,- 

 

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1 2016 IbM Ibu-ibu PKK Kecamatan 

Tlogomulyo Kec. Pedurungan 

Kota Semarang 

 

LPPM 

Universitas 

PGRI Semarang 

Rp 7.000.000 

2 2016 IbM Kelompok Kesenian 

Wayang Klithik Desa 

Wonosoco Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus 

LPPM 

Universitas 

PGRI Semarang 

Rp 5.000.000 
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D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Volume / 

Nomor / Tahun 

Nama Jurnal 

1. Barang Bekas Sebagai Media 

Penciptaan Karya Seni dalam 

Pembelajaran Seni Rupa Kelas V SD 

1 Gribig Kudus 

Vol.5 No.2 2015 Jurnal 

MALIHPEDAS 

2. Pendidikan Karakter dalam Lirik 

Karya Grup Vokal Awan Voice 

Vol.3 No.2 2016 Jurnal EMPATI 

E. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan / Seminar Ilmiah 

dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1. Seminar Antarbangsa 

Pendidikan Seni 

 

Pembentukan 

Karakter dengan 

Musik Barang Bekas 

di Sekolah Dasar 

6 Mei 2016 

UNNES 

 

 

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

     

     

 

G. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1     
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H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. Judul / Tema / Jenis Rekayasa 

lainnya yang Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respons 

masyarakat 

1     

     

 

I. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir  

No. Jenis Penghargaan Instansi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

    

    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Semarang, 27 Oktober 2017 

 Yang menyatakan 

 

 Ari Widyaningrum, S.Pd., M.Pd. 

 NPP. 158901470 
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LAMPIRAN 3. FOTO 
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LAMPIRAN 4. SURAT TUGAS 
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