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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

IPA merupakan salah satu muatan pembelajaran yang terdapat dissetiap 

jenjang pengdidikan mulai dari jenjang pendidikan Perguruan Tinggi hingga 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Muatan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

menuntut peserta didik untuk berfikir dan bersikap ilmiah. Menurut 

Permendikbud No. 21 tahun 2016 beberapa kompetensi yang harus dicapai peserta 

didik dalam pembelajaran IPA yaitu menunjukkan sikap ilmiah, mengajukan 

pertanyaan, melakukan pengamatan terhadap objek IPA dengan menggunakan 

panca indra dan alat sederhana, mencatat dan menyajikan data hasil pengamatan 

alam sekitar secara sederhana. melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara 

lisan dan tulisan secara sederhana, mendeskripsikan konsep IPA berdasarkan hasil 

pengamatan. Artinya, untuk membangun pemahaman konsep dan prinsip IPA 

secarah utuh perlu adanya kegiatan yang mendukung salah satunya adalah  

kegiatan praktikum.  

Kegiatan praktikum penting dilakukan dalam proses pembelajaran IPA, 

karena sebagian besar materi pembelajaran membutuhkan pembuktian dalam 

proses pembelajarannya. Dwijayanti & Siswaningsih dalam Suryaningsih 

(2017:50) menjelaskan kegiatan praktikum dapat mengembangkan keterampilan 

peserta didik mulai dari keterampilan psikomotorik, kognitif dan afektif. karena di 

dalam kegiatan praktikum peserta didik dapat melakukan kegiatan mengamati, 

menafsirkan data, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, merencanakan 
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praktikum, mengkomunikasikan hasil praktikum, mengajukan pertanyaan, serta 

dapat bekerjasama dalam kegiatan praktikum.   

Kegiatan praktikum akan berjalan lancer apabila terdapat bahan ajar atau 

perangkat praktikum yang dapat membantu berjalannya kegiatan praktikum yaitu 

brupa buku pedoman praktikum yang didesain sendiri oleh pendidik yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik perserta didik. Pedoman praktikum 

merupakan salah satu penunjang keterlaksanaan/terlaksananya kegiatan praktikum 

di dalam pembelajaran (Nengsi, 2016:1).  

Waluyo dan Parmin (2014: 682) mengatakan “buku pedoman praktikum 

digunakan sebagai sumber belajar penunjang pembelajaran saat eksperimen, 

karena buku pedoman praktikum dapat membantu siswa mengetahui cara kerja 

untuk melaksanakan praktikum dan membantu siswa mengetahui sistematika 

dalam pembuatan laporan praktikum”. Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi 

lebih baik, efektif, dan lebih membantu peserta didik membangun keutuhan 

makna dari konsep-konsep IPA yang dipelajari. Sebagai implikasinya, tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan lebih bermakna. Sejalan dengan hal tersebut 

Meyhandoko (2013:11)  menjelaskan bahwa “manfaat buku pedoman praktikum 

dapat membantu peserta didik dalam mencapai ketuntuasan belajar”. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara pada guru 

kelas VI di SD Negeri 164/I Sridadi dan SD IT Trio Batang Hari pada tanggal 18-

26 Maret 2019, ditemukan beberapa permasalahan pada saat melakukan 

praktikum. Pertama, pada saat melakukan kegiatan praktikum guru menggunakan 

buku guru dan buku siswa yang dijadikan sebagai pedoman praktikum IPA. 

Terkadang di dalam buku guru dan siswa memuat praktikum yang menggunakan 
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alat dan bahan yang tidak tersedia di sekolah maupun di lingkungan peserta didik, 

sehingga kegiatan praktikum tidak terlaksana dengan baik dan implikasinya 

kompetensi yang seharusnya dicapai melalui kegiatan praktikum tidak tercapai. 

Kedua, kegiatan praktikum dilakukan jika alat dan bahan yang digunakan dalam 

kegiatan praktikum tersedia di sekolah tersebut dan bahan yang digunakan mudah 

didapatkan di lingkungan rumah peserta didik. Ketiga, terdapat ruang 

laboratorium untuk kegiatan praktikum IPA, namun belum termanfaatkan 

sebagaimana mestinya. Banyak alat dan bahan praktikum tidak bisa digunakan 

lagi. Hal tersebut dapat menghambat proses pembelajaran dan kegiatan praktikum 

yang seharusnya dilakukan untuk menguatkan pemahaman peserta didik terhadap 

materi IPA yang di ajarkan.  

Sementara dalam Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar 

yang tercantum dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD 

pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah 

menunjukkan sebagian besar menunjukkan perlunya kegiatan praktikum dalam 

proses pembelajaran. Diantaranya, KD 3.4 yaitu mengidentifikasi komponen-

komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dan KD 3.5 

yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

diperlukan buku pedoman praktikum yang didesain sendiri oleh guru kelas sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan sehari-hari peserta didik agar 

kegiatan praktikum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. Secara kontekstual, mengarahkan guru untuk memanfaatkan 

alat dan bahan yang ada dan yang tersedia di lingkungan belajar peserta didik. 
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Berdasakan permasalahan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa 

sangat dibutuhkan perangkat praktikum yaitu pedoman praktikum secara khusus 

sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar serta sesuai dengan 

lingkungan belajar peserta didik agar kegiatan praktikum dapat dilakukan dengan 

mudah. Hal ini dikarenakan praktikum akan lebih menarik, mudah dipahami dan  

menyenangkan bagi peserta didik karena membawa proses pembelajran IPA ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kontekstual diamana guru mengaitkan materi 

pembelajaran sesuai dengan lingkungan peserta didik. Pembelajaran akan lebih 

baik jika apa yang dipelajari terkait dengan keadaan atau kejadian dunia nyata 

dalam lingkungan kehidupan sehari-hari peserta didik.  

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk 

(2018:59) yang menyatakan bahwa praktikum dapat dilakukan dengan mudah jika 

mengkaitkannya dengan situasi nyata di lingkungan peserta didik (kontekstual) 

sehingga praktikum akan lebih menarik dan menyenangk an bagi peserta didik 

karena membawa persoalan IPA ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 

Laksana dan Rabu (2015:88) menjelaskan bahwa melalui pembelajaran 

kontekstual peserta didik dapat menjadi lebih aktif untuk menggali 

pengetahuannya sendiri, sehingga pemahaman konsep, kemampuan penalaran dan 

komunikasi serta kemampuan pemecahan masalah pada diri peserta didik dapat 

ditingkatkan dan nantinya berimbas pada peningkatan pemahaman konsep IPA 

siswa sehingga informasi yang dimiliki menjadi lebih bermakna bagi peserta 

didik. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, bahwa pedoman 

praktikum penting untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran 

khususnya dalam melakukan kegiatan praktikum, maka dari itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Buku Pedoman 

Praktikum IPA Berbasis Kontekstual Kelas VI Sekolah Dasar” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pengembangan buku pedoman praktikum IPA 

berbasis kontekstual kelas VI Sekolah Dasar ? 

2. Bagaimana kevalidan buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual 

kelas VI Sekolah Dasar ? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan pengembangan 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui prosedur pengembanghan buku pedoman praktikum IPA 

berbasis kontekstual kelas VI Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui kevalidan buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual 

kelas VI Sekolah Dasar. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Produk bahan ajar ini menggunakan metode berbasis kontekstual dalam 

setiap pembelajarannya/kegiatan praktikumnya. 

2. Produk bahan ajar ini berupa buku pedoman praktikum yang membahas 

materi, kegiatan praktikum, hasil praktikum, kesimpulan dan penugasan 

dengan soal-soal latihan yang disajikan disetiap kegiatan praktikum di 

dalam buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual kelas VI 

sekolah dasar dengan tetap menyesuaikan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013. 

3. Produk bahan ajar ini terdiri dari beberapa bagian/komponen yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagian pendahuluan yang terdiri atas sampul atau cover , halaman 

judul, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan buku.  

b. Bagian isi terdiri dari judul praktikum di setiap kegiatan praktikum, 

tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, prosedur/langkah 

kegiatan, data hasil pengamatan, analisis/pertanyaan, kesimpulan.  

c. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, indeks, glosarium dan 

riwayat hidup penulis. 

4. Bahan ajar dikembangkan menggunakan aplikasi Ms. Word 2010. 

5. Bentuk fisik dari produk bahan ajar ini adalah sabagai beriku: 

a. Ukuran kertas: A4.  

b. Jenis kertas yang digunakan untuk cover: Art Carton.  

c. kertas yang digunakan untuk isi buku: kertas HVS. 

d. Bentuk Isi: Hardcover. 

e. Jenis Huruf: Comic Sans MS.  
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f. Ukuran Huruf: Judul 22 dan 20, subjudul 14. Materi 12 & 10.  

g. Warna: Bervariasi berupa putih, hijau, biru, kuning dll.  

h. Halaman: 124 halaman. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

Pengembangan buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual dapat 

membantu dalam melakukan kegiatan praktikum khususnya pada muatan 

pembelajaran IPA. Buku pedoman praktikum IPA ini membantu peserta didik 

untuk belajar secara mandiri dan membantu peserta didik dalam menemukan 

konsep pembelajaran secara mandiri namun tetap dalam bimbingan dan 

pengawasan guru. Buku praktikum IPA ini memuat petujuk pelaksanaan 

praktikum dari persiapan sampai dengan pelaporan hasil praktikum. Dengan 

menggunakan pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual peserta didik dapat 

menemukan dan memahami fakta, konsep, teori dan sikap ilmiah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran IPA itu sendiri sesuai dengan lingkungannya.  

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

1.6.1 Asumsi Pengembangan  

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan buku pedoman praktikum IPA 

berbasis kontekstual adalah sebagai berikut : 

1. Buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual mampu membuat 

peserta didik  menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran 

IPA. 
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2. Buku pedoman praktikum IPA dapat menunjang dan mempermudah 

pelaksanaan kegiatan praktikum, sehingga dalam melakukan kegiatan 

praktikum lebih terencana dan terarah. 

3. Buku pedoman praktikum IPA memudahkan peserta didik kelas VI untuk 

memahami perintah baik secara lisan maupun tulisan. 

4. Buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual akan membuat 

pembelajaran lebih bermakna karena mengaitkan kehidupan sehari-hari 

peserta didik dengan proses pembelajaran. 

 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan  

Pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut : 

1. Penilaian buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual kelas VI 

sekolah dasar ini dilakukan pada tahap pengembangan yaitu penilaian 

tingkat kevalidan produk yang akan dikembangkan.  

2. Buku pedoman praktiku IPA berbasis kontekstual kelas VI sekolah dasar 

yang dikembangkan belum dapat didistribusikan secara menyeluruh ke 

sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Batanghari, dikarenakan keterbatasan  

materil yang dimiliki oleh peneliti. 

 

1.7 Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maka diajukan definisi 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Pengembangan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

penelitian guna untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk 

yang sudah ada ataupun yang belum ada menjadi sesuatu yang lebih baik.  
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2. Pedoman praktikum merupakan buku yang digunakan dalam pembelajaran 

sebagai sumber belajar untuk melakukan kegiatan praktikum dimana di 

dalamnya memuat mengenai materi, alat dan bahan yang digunakan, cara 

kerja, dan pelaporan dalam praktikum. 

3. Praktikum adalah bagian dari kegiatan pembelajaran yang berbentuk 

pengamatan terhadap percobaan atau pengujian diikuti dengan analisis dan 

penyimpulan terhadap hasil pengamatan.  

4. Kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik atau situasi 

lingkungan peserta didik dan peserta didik dapat menghubungkan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan. 

5. Kelayakan dalam penelitian ini adalah tingkat kevalidan buku pedoman 

praktikum IPA berbasis kontekstual kelas VI Sekolah Dasar. Kevalidan 

merupakan suatu kriteria kualitas buku pedoman praktikum IPA berbasis 

kontekstual kelas VI Sekolah Dasar dilihat dari materi maupun tampilan 

media dari buku pedoman praktikum yang dikembangkan.  
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