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Kondisi yang ada pada sekoalah dasar saat ini ternyata masih sangat minim 

bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik yang secara kreatif dirancang oleh 

masing-masing guru dengan tujuan untuk mengkolaborasikan aktivitas fisik dan 

mental siswa dalam proses pembelajaran. Namun masih banyak yang mengeluhkan 

bahwa bahan ajar berbentuk bagan hanya berisi media maupun latihan soal-soal 

untuk dikerjakan siswa pada saat jam-jam kosong atau sebagai tugas pr yang harus 

dikerjakan siswa di rumah. Seharusnya bahan ajar berbentuk bagan tidak hanya selalu 

berisi materi dan latihan soal. Materi dan media maupun latihan soal yang disajikan 

dalam bahan ajar berbentuk bagan tersebut lebih tepatnya merupakan soal evaluasi 

untuk mengukur kemampuan kognitif siswa saja. Dari permasalahan diperlukannya 

Pengembangan bahan ajar berbentuk bagan untuk membantu guru merancang bahan 

ajar yang kreatif dan inovatif serta tidak membosankan bagi siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar berbentuk bagan berbasis 

pendekatan tematik pada pembelajaran tematik serta menghasilkan bahan ajar 

berbentuk bagan berbasis pendekatan tematik yang inovatif  pada pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah pengembangan menggunakan model ADDIE 

(Analysis, Design, Development or Production, Implementation and 

Evaluations).Penelitian ini menghasilkan produk bahan ajar berbentuk bagan berbasis 

pendekatan tematik pada pembelajaran tematik. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) validasi dari ahli materi 

pembelajaran 82% (Sangat baik), (2) validasi dari ahli media pembelajaran 80% 

(baik), (3) penilaian dari guru bidang studi atau guru kelas 86%, dan (4) hasil 

pembagian angket tanggapan siswa 86% yang berkomentar tentang bahan ajar 

berbentuk bagan sangat menyenangkan, dan lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran,  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahan Ajar Berbentuk 

Bagan berbasis Pendekatan tematik pada tema 7 subtema 3 yang dikembangkan 

efektif digunakan sebagai perangkat pembelajaran yang baik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.   Latar Belakang Masalah 

    Dalam proses belajar mengajar yang dilakukan siswa saat mempelajari 

bahan ajar pada materi yang di pelajari di perlukan sebuah persiapan dan minat 

belajar namun pada prosesnya belum tercapai secara optimal. Terkait belum 

adanya pengembangan bahan ajar yag dirancang oleh guru di sekolah peneliti 

berupaya menerapkan strategi pengembangan bahan ajar tematik melalui 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar dari pengalamannya 

mengkonstruksikan pengetahuan serta memberikan makna pada pengetahuan itu.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah prosedur pengembangan bahan ajar berbentuk bagan 

berbasis tematik materi bentuk energi dan perubahannya sub tema energi 

alternatif di terapkan pada siswa kelas III di SDN 55/1 Sridadi ? 

2. Bagaimanakah efektivitas pengembangan bahan ajar berbentuk bagan 

berbasis tematik pada materi bentuk energi dan perubahannya sub tema 

energi alternatif dapat digunakan pada siswa kelas III di SDN 55/1 

Sridadi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini dilaksanakan dalam pembelajaran ini adalah :  

1. Untuk mengembangkan bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik 

tema bentuk energi dan perubahan sub tema energi alternatif  pada siswa 

kelas III di Sekolah Dasar. 

2. Untuk menghasilkan bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik pada 

materi bentuk energi dan perubahan nya sub tema energi alternatif untuk 

siswa kelas III di Sekolah Dasar. 
 

D.  Spesifikasi produk yang diharapkan 

  Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam pengembangan ini 

 adalah sebagai berikut 

1. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar  berbentuk bagan  berbasis 

tematik dapat membangun aktivitas minat baca yang dapat dipahami 

antara guru dan siswa  pada materi bentuk energi 

2. Untuk menghasilkan produk bahan ajar berbentuk bagan dalam bentuk 

cetak kertas A4 ukuran 21 x 27 cm  berbasis tematik pada materi bentuk 

energi sub tema energi alternatif  dapat digunakan untuk siswa kelas III  

di SDN 55/1 Sridadi. 



 

 

 

3. Bahan ajar berbentuk bagan yang berisikan kompetensi dasar dan 

kompetensi Inti serta indikator dan tujuan pembelajaran yang dapat 

membantu siswa pada proses memahami isi sebuah bacaan di dalam 

pembelajaran. 

 

E.         Manfaat Penelitian 

 

                  Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yaitu: 

1. Bagi siswa,  penelitian diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam memahami bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik 

materi bentuk energi dan perubahan nya sub tema energi alternatif  

didalam proses belajar 

2. Bagi guru sebagai solusi dalam mengidentifikasi kelemahan siswa dalam 

memahami pembelajaran tematik materi bentuk energi dan perubahannya 

sub tema energi alternatif belajar sehingga menciptakan kondisi belajar 

yang diharapkan dan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, menjadikan bahan ajar sebagai sumber belajar yang dapat 

memaksimalkan peran guru secara baik dalam proses belajar dengan  

memberikan materi yang sesuai dengan kriteria siswa dalam belajar. 
 

F.    Ruang Lingkup dan Keterbatasan Pengembangan 

 

1. Ruang Lingkup Pengembangan 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar 

berbentuk bagan berbasis tematik pada materi bentuk energi dan perubahan 

nya sub tema energi alternatif di kelas III SDN 55/1 Sridadi 

 

            2. Keterbatasan Pengembangan 

          Pada Penelitian ini peneliti memilih tema 7 pada sub tema energi 

alternatif pembelajaran 1 materi bentuk energi dan perubahan nya di kelas III 

SDN 55/1 Sridadi untuk dikembangkangkan menjadi bahan ajar tematik. 

 

G.  Definisi Operasional  

Peneliti mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan untuk menghindari penafsiran yang salah, definisi 

operasional tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan dalam Kamus Bahasa Indonesia di definisikan sebagai 

proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. 

2. Bahan ajar  merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang 

terdapat didalam buku siswa yang disusun secara sistematis pada 

Kurikulum 2013. 



 

 

 

3. Bagan berbasis tematik adalah konsep dalam-dalam tahapan 

pembelajaran secara prosedural yang membantu guru mengaitkan materi 

yang diajarkan dengan menggunakan  media gambar sehingga pada dunia 

nyata  dapat mendorong siswa menerapkan nilai dan membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan 

mereka  dengan situasi yang dibuat untuk membantu rekan-rekan 

pendidik menyiapkan materi ajar .  

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Bahan Ajar  

2.2.1 Pengertian Bahan Ajar 

 Bahan Ajar atau merupakan salah satu bagian penting dalam proses 

pembelajaran sebagaimana Mulyasa (2006: 96) mengemukakan bahwa 

bahan  ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat 

diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang bersifat 

khusus maupun yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pembelajaran.  

 Keberadaan bahan ajar mutlak diperlukan pada pembelajaran. Menurut 

Majid (2005: 13) mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis 

dan tidak tertulis. Sejalan dengan pengertian tersebut. 

 

2.2.2  Jenis-Jenis Bahan Ajar 

 Prinsip-prinsip penyusunan dan pemilihan bahan ajar tersebut 

diaplikasin ke dalam beberapa bentuk bahan ajar. Adapun bentuk bahan ajar 

dapat dikelompokan menjadi empat, yaitu bahan ajar cetak (printed), bahan 

ajar audio, bahan ajar pandang-dengar (audio-visual), dan bahan ajar 

interaktif. 

1. Bahan Cetak (Printed) 

Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam bebagai bentuk. Menurut 

Majid (2005: 12) ada beberapa jenis bahan ajar cetak, yaitu (1) handout, (2) 

buku, (3)modul, (4) lembar kegiatan peserta didik, (5) foto/gambar, dan (6) 

bagan. Berikut paparan keenam bentuk bahan ajar cetak. 

 

2. Bahan Ajar Audio 

Bahan Ajar audio dapat berwujud kaset, piringan hitam, dan compact 

disk, audio. Bahan ajar audio dapat menyimpan suara yang dapat berulang-

berulang diperdengarkan kepada peserta didik. Sama halnya dengan bahan 

ajar foto, penggunaan bahan ajar audio juga tidak dapat digunakan tanpa 

bahan ajar lain, dalam penggunaannya memerlukan bantuan alat dan bahan 



 

 

 

lainnya seperti tape, recorder, disc player dan lembar skenario 

pembelajaran. 

 

3. Bahan Ajar Pandang-Dengar (Audio Visual) 

Ada dua bentuk bahan ajar pandang-dengar (audio-visual), berupa 

video/film dan orang/narasumber. 

 

2.2.2 Pengembangan Bahan Ajar 

 

 Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan sendiri atau dalam sebuah 

tim pengembang bahan ajar (lebih dari satu orang). Secara umum, Paulina 

dan Purwanto dalam Jasmadi ( 2008: 55 ) menyatakan ada tiga cara dalam 

menyusun bahan ajar yaitu :  

1) Starting from Scratch 

 Tim pengembang bahan ajar dapat menyusun sendiri, penulisan dari 

awal (starting from scratch) sebuah bahan ajar yang akan digunakan dalam 

kegiatan instruksional karena tim dianggap mempunyai kepakaran dalam 

bidang ilmu terkait, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti 

kebutuhan peserta didik. 

2) Text Transformation 

 Perkembangan bidang penelitian dan teknologi informasi memberikan 

kesempatan besar bagi tim pengembang bahan ajar untuk memanfaatkan 

informasi-informasi yang ada (buku teks, artikel jurnal, internet, dan 

lainnya) dalam menyusun bahan ajar. 

3) Compilation 

 Kompilasi atau penataan informasi adalah pengembangan bahan ajar 

yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi, baik dari penelitian 

sendiri atau ditulis sendiri lalu digabungkan dengan informasiinformasi yang 

telah ada, misalnya dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan lain 

sebagainya tanpa memberikan perubahan pada informasi tersebut. 

 

2.2.4  Kaidah Penyusunan Bahan Ajar 

Menurut Sitepu (2008: 12) Penyusunan dan pengembangan bahan ajar 

atau buku teks pelajaran tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah 

penyusunannya. Secara umum, mengemukakan bahwa dalam menyusun 

naskah buku teks pelajaran, penyusun hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

 

1) Isi 

 Isi buku berkaitan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku seperti 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi. 

 



 

 

 

2) Metode Pembelajaran 

 Cara seorang guru yang dipergunakan dalam mengajar agar proses 

transfer ilmu berjalan dengan mudah sehingga siswa menjadi lebih paham 

disebut sebuah metode mengajar. Heri Rahyubi (2012 : 236) mengartikan 

“metode adalah suatu model cara yang yang dapat dilakukan untuk 

menggelar aktivitas belajar-mengajar agar berjalan baik”. 

3) Bahasa 

 Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan bahan ajar 

dari penyusun buku teks pelajaran kepada peserta didik. Bahan ajar yang 

telah disusun secara tepat dilihat dari materi isi dan metodologi belajar dan 

pembelajaran akan bermanfaat sebagai sumber belajar kalau disajikan dan 

disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, dapat 

dimengerti dengan mudah oleh pembaca/penggunanya. 

4) Ilustrasi 

  Ilustrasi berfungsi untuk memperjelas konsep/teori dan dapat dibuat 

dalam bentuk gambar, tabel, grafik, diagram, sketsa, denah, peta, atau potret. 

Dengan menggunakan ilustrasi uraian dapat dibuat menjadi lebih singkat, 

jelas, terfokus dan menarik. 

5) Grafika 

  Unsur-unsur grafika termasuk (a) desain buku, (b) kertas dan ukuran 

buku, (c) tipografi dan (d) tata letak kulit dan isi buku. Pada dasarnya, tanpa 

harus menguasai pengetahuan tentang kegrafikaan ini, penyusun buku teks 

pelajaran perlu tahu bahwa penampilan fisik buku dapat memotivasi peserta 

didik membaca dan mempelajarinya. 

 

1.3 Pengertian Bagan  

1.3.1 Definisi Bagan  

  Bagan Alir (Flowchart) merupakan kumpulan dari notasi diagram 

simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. 

Bagan alir (flowchart) merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan 

untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, 

ringkas, dan logis. 

 

 

2.4 Pembelajaran Tematik 

2.4.1  Hakikat Pembelajaran  Tematik 

  Menurut Dixon dan Collins (1991: 7) pembelajaran tematik adalah 

suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa dengan mengaitkan 

dengan sebuah tema. Oleh karena itu siswa akan memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung serta 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. 



 

 

 

 

2.4.2  Karakteristik Pembelajaran Tematik 

  Hilda Karli (2007: 11) menyebutkan beberapa strategi pembelajaran 

tematik mempunyai karakteristik-karakteristik di antaranya. 

1) Holistik . Suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian 

diamati dan dikaji dari beberapa sudut bidang studi sekaligus. 

2) Bermakna. Pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek 

memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki 

siswa. Pada gilirannya akan berdampak pada kemaknaan dari materi 

yang dipelajari. Proses pembelajaran lebih fungsional. 

3) Otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami 

secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Karena 

mereka mengalami sendiri aktivitas belajar. Mereka mamahami hasil 

belajarnya sendiri yang diperolah dari interaksinya dengan berbagai 

sumber belajar, objek, fakta, peristiwa, dan bukan sekadar hasil 

pemberitahuan gurunya. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh 

sifatnya menjadi otentik. 

4)  Aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan 

berdasarkan pendekatan discovery inquiry. Siswa terlibat aktif, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. 

 

2.4.3  Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik hadir dengan konsep yang melibatkan beberapa 

mata pelajaran yang disajikan dalam satu kesatuan tema. Untuk itu, dalam 

pelaksanaannya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya: 

1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah digunakan 

untuk memadukan berbagai bidang keilmuan. 

2. Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih harus memberikan 

bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 

3. Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar 

minat siswa. 

4. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis 

siswa. 

5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa yang 

actual dalam kehidupan siswa. 

6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang 

berlaku serta harapan masyarakat. 

7. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan 

sumber belajar. 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 Materi Pembelajaran 1 Subtema 3 Tema 7 

 
 

Ayo Amati 
 
 

 

Apa itu energi alternatif? 

Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan 

bakar minyak (BBM). 

Penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. 

Namun saat ini usaha tersebut semakin meningkat karena semakin sedikitnya 

persediaan bahan bakar minyak. Dikhawatirkan, jika dipakai terus-menerus, 

maka suatu saat akan habis. Sumber energi alternatif haruslah sesuatu yang 

mudah diperoleh, murah, dan tidak pernah habis. Energi apa saja yang bisa 

menjadi alternatif pengganti bahan bakar minyak? 

 
Gambar 2.2 : Materi Tema 7 sub tema 3 pembelajaran 1 tentang energi alternatif  

  

 Angin adalah salah satu sumber energi alternatif. Angin ada di mana-

mana. Salah satu contoh sederhana pemanfaatan angin adalah untuk 

menggerakkan kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan 

menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan menghasilkan 

energi listrik. Inilah yang disebut Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

 

2.6  Kerangka Berpikir 

   Pada penelitian bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik ini harus 

diketahui bersama, bahwa pembelajaran materi bentuk energi dan 

perubahannya haruslah mengutamakan fungsi komunikasi yang dilakukan 

dilingkungan belajar serta penerapannya di ruang publik dilingkungan tempat 

tinggal sekitar harus disadari bahwa pentingnya energi alternatif dalam bidang 

pengetahuan oleh peserta didik . 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1  Model Pengembangan  

  Pengembangan bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik 

merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan dalam 

proses pembelajaran. Bahan pembelajaran dalam penyajiannya berupa 

deskripsi yakni berisi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip, norma yakni 

berkaitan dengan aturan, nilai dan sikap, serta seperangkat 

tindakan/keterampilan motorik. Oleh karena itu, jenis penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan. Pada penelitian ini, pengembangan 

menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development or production, 

Implementasi or Delivery and Evaluations). 

 

3.2  Prosedur Pengembangan  

  Branch (2009: 2), “ADDIE is an acronym from analyze, design, 

development, implement and evaluate. ADDIE is a product development 

concept. The ADDIE concept is being applied here contructing performance 

based learning”. Dalam bahasa indonesia diartikan merupakan singkatan dari 

menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi. 

ADDIE adalah konsep pengembangan produk. Konsep ADDIE sedang 

diterapkan disini untuk membangun pembelajaran berbasis kinerja. 

 

3.2.1  Analysis (Analisis) 

Branch (2009:24)” Prosedur umum yang dilakukan pada tahap analisis 

adalah memvalidasi kesenjangan kinerja, menentukan tujuan instruksional, 

menganalisi peserta didik, memeriksa sumber daya yang tersedia dan 

menyusun  rencana kerja. 

 

3.2.2  Design (Perancangan) 

  Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar berbentuk bagan berbasis 

tematik materi bentuk energi dan perubahan nya sub tema energi alternatif  

pada kelas III SD 55/1 Sridadi yang telah terdapat pada lembaran kertas yang 

telah dirancang peneliti. 

 

i. Development   

3.2.3.1 Validasi  

   Tahap development dalam  pengembangan  merupakan tahap realisasi 

produk. Pada tahap ini pengembangan bahan ajar berbentuk bagan  dilakukan  

sesuai dengan tahap perancangan. Setelah itu, bahan ajar yang dikembangkan 

kemudian divalidasi oleh dosen ahli materi, dosen ahli media, dan guru kelas. 



 

 

 

Validasi dilakukan untuk memvalidkan produk yang akan diterapkan kepada 

siswa. Untuk validator materi pada bahan ajar tematik adalah dosen ahli 

media yaitu Issaura Sherly Pamela S.Pd, M.Pd dan dosen ahli materi yaitu 

Hendra Budiono S.Pd, M.Pd  lalu angket masukkan tentang bahan ajar 

tematik dari Guru ahli atau guru kelas.  

3.2.4  Implementation (implementasi) 

   Tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan langkah 

realisasi  desain media dan pengembangannya adalah sebagai berikut (a) 

membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi, 

(b) menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi 

kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa, (c) memastikan bahwa 

pada akhir proses pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan pemecahan masalah yang sesuai dengan 

proses pembelajaran. 

3.2.5  Evaluation (Evaluasi) 

   Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pengembangan model 

ADDIE. Dalam tahap evaluasi dilakukan analisis kualitas Bahan ajar 

berbentuk bagan ditinjau dari kesesuaian dengan pendekatan penemuan 

terbimbing, orientasi bahan ajar berbentuk bagan pada kemampuan 

pemecahan masalah, kualitas bagan pada bahan ajar, kesesuaian dengan syarat 

diktatik, kesesuaian bahan ajar berbentuk bagan dengan syarat konstruktif dan 

kesesuaian bahan ajar dengan syarat teknis. 

BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengembangan 

   Hasil dari penelitian dan pengembangan ini berupa 1) sebuah media 

pembelajaran yaitu bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik pada tema 7 

subtema 3 pembelajaran 1 di sekolah dasar, 2) penilaian hasil isi materi bahan 

ajar berbentuk bagan berbasis tematik oleh dosen ahli materi, 3) penilaian 

media pembelajaran bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik oleh dosen 

ahli media, 4) tanggapan dan pendapat peserta didik terhadap bahan ajar 

berbentuk bagan berbasis tematik yang di kembangkan. 

4.1.1  Tahap Analysis (Analisis) 

  Tahap analisis merupakan tahapan awal dalam mendesain bahan ajar 

berbentuk bagan berbasis tematik. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 

adalah mengenalisis karakteristik peserta didik, kebutuhan kurikulum dan 

keadaan lingkungan yang butuk produk pengembangan. 

 



 

 

 

4.1.2  Design (perancangan) 

  Pada tahap ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk yang 

dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melakukan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar dapat mempermudah peneliti maupun 

siswa agar pembelajaran yang diharapkan mampu dilaksanakan sesuai dengan 

minat baca terhadap kebutuhan bahan ajar yang menunjang aktivitas belajar. 

4.1.3  Development (Pengembangan) 

4.1.3.1 Validasi  

Pada tahap validasi ini dilakukan untuk menilai media pembelajaran yang 

telah dirancang apakah media yang dibuat tersebut valid atau tidak valid. 

Dengan cara mengahadirkan beberapa pakar atau tim ahli. 

 

4.1.4 Implementasi 

  Dalam menggunakan produk bahan ajar berbentuk bagan berbasis 

tematik uji coba perseorangan dan kelompok kecil ini dilakukan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar dapat mempermudah peneliti maupun 

siswa dalam menggunakan Bahan Ajar Berbentuk Bagan dalam pembelajaran 

Tematik pada tema 7 Bentuk Energi dan Perubahannya subtema 3 

pembelajaran 1. 

 

4.1.5 Evaluation (Penilaian) 

4.1.5.1 Evaluasi dari guru  

  Untuk melihat keefektivan perangkat pembelajaran yaitu bahan ajar 

berbentuk bagan berbasis tematik penilaian pun diberikan guru melalui respon 

angket guru dalam pembelajaran pada tema 7 sub tema 3 pembelajaran 1.  

4.1.5.2 Evaluasi dari siswa 

  Siswa merasa senang mengerjakan bahan ajar berbentuk bagan 

berbasis Tematik. Siswa lebih mudah dalam memahami isi materi dari bahan 

ajar berbentuk bagan berbasis tematik yang dapat dibuktikan dari komentar 

siswa pada angket respon. 

 

4.2 Pembahasan dan Hasil Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk Bagan  

  Setelah melalui proses yang tahapnya meliputi analisis. Mengenalisis 

kebutuhan kurikulum, karakteristik siswa dan keadaan sekolah yang 

membutuhkan suatu pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya 

peneliti mendesain bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik ini mengacu 

pada kebutuhan dalam pembelajaran tematik. Dalam pembahasan tema 7 

lingkungan sahabat kita, subtema 3 energi alternatif, dan pembelajaran 1 yang 

pada materi bentuk energi dan perubahannya 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN 

 

5.1  Kesimpulan 

  Penelitian ini telah menghasilkan suatu produk perangkat 

pembelajaran bahan ajar berbentuk bagan berbasis tematik dalam 

pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 pada materi pokok 

bentuk energi dan perubahannya, yangdapat menfasilitasi siswa agar lebih 

berfikir aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian diperoleh 

hasil (1) validasi dari ahli materi pembelajaran 82% (Sangat baik), (2) validasi 

dari ahli media pembelajaran 80% (sangat baik), (3) penilaian dari guru 

bidang studi atau guru kelas 86%, dan (4) hasil pembagian angket tanggapan 

siswa yang berkomentar tentang bahan ajar berbentuk bagan sangat 

menyenangkan, dan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. 

 

 


