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Abstract: Developing Teaching Platerials Of Social Study ln Elementary Schoo1 4P Plodel
lntegttted RttpFO鎗 [Teaching.Lis stutt aims tt pFOdllCl電 teaCli盤13m誠 釘 i」 s Of lessOil soci」
study at prllnay school This study uscd desitt intO ttrce phasesi(1)prelillllmaw studェ (2)the

development of tlle model,and(3)testing mOdel■■e rescttch poplllatlons areお

tutll scmcster

sttldents of Tcachcr ofPtta巧 /SchOol Education departemcn on STKIP St Paul Rutcng in acadelllic

yc額 2013/2014 The rescarch samples alc twO class(IIE alld IIF)In tlle prcl血 intt studics,
the data were obtaincd frorll intcnrie、 v and obscⅣ ation)、 vhilc at the stage of developmcnt rnodel,
thc data、 v釘 o obtaincd lilom validation,qucstiOnnairc,and ObseAration At dlc stage of test inOdel,
tllc data lvcrc gatl■ crcd frolll thc tcst and analyzcd by l「

tcst、vidl a collndcncc intcn√ 」 Of 95シ 6 Thc
results sllow that the teachitt nlaterial lnode1 4P llltegrated with recゎ rOCal teachmg is c3bctivc m

lllcreaslllg learnLtt achicvement Ths was proved by the

Ⅳ crtte rCStllt of post― tcst is highcr fOr tlle

studcnts who were treated by the modc1 4P intcgrated with reciprocal tcaching(cXprimcn class)
tharl thtt ncた usmB tllat Jα ttel(c∝ ltrd class)Be霊 d̲・ Jh誠 フ聰 d posttif re叩 鉾 s」 山

dents∝

the

tcaching matcrials mode1 4P inte8ratcd with rcciprOcal tcacing

Keywords:teaching lllatcrial,mode1 4R rccipЮ calteachng。

Abstrak:Pengembangan Bahan Aiar Mata Kuliah Pembelttann IPS SD lⅦ ode1 4‑P

Dipaduhn Dengan餓 2ctpròα J

LcchJ″ g hnclitiallini bcttuan mtt mcnghasilkan bttan
alarmataktlliallpembelttarallIPSSDmode14Pdipadl■ an dengallpeng勾 冨an umbalbalk Pencl量 ian
ini mcnggtlnよ all dcsain dettan tiga tallap utallna:(1)stlldi pcndttuluan,(2)pengelnbangall modcl,

dan(3)peng司 ianmOdcl TcmpatpcnelitianaddahPrograllllStudiPGSDSTKIPSantllPalllusRtlteng
Populasipcnclitianmencよ tlp mahasiswascmesteriVtallllnakadcmik2013/2014,dengan salnpctta
mahasiswa tinょ 江 IIE dan IIF Pada tahη studi pendah1luan,data diperolch dari wawallctta dall
obseⅣ asi Pada tahap pengembangan llllodel,data diperolch dari validasi,angket,dan obscⅣ
talup penglllian mOdcl,data dlperoleh dari tes Analisis data hasil tes dil(量

asi Pada

lkan melalui■ lli T dcngall
■

intcⅣ al kepercwaal1 95%Has」 pcnclitiall mcllllll」 ukan bttwa ballalll att yallg dikcmballょ an
melalui modcp 4P yang dipadukan dcngal■ pengttaran timbal balk ctktifdalaln mcnhgkatkan nilai
hasil bela」 雛 Hal ini dibtttikall dcI℃ al■ rata― rata nllai pOstcs mahasiswa yang mcngggunそ よ狙 mOdcl
4P dettan pe電 句額an til■ bai balよ lebili til1881 d額 lpada nasiswa yang menggu薇 よan model lain

Selain itll ditcmukan adanya tang3apall positif dai sebttian besar mallasiswa ttas bahall ttal ya鴨
dikellllbanょ

an dCngan modc1 4P dipadukan de襲 3an pengaJaralt tllnbal balik

Kata kuncil bttan altt mode1 4R pcngalaran timbal balk
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PENDAHULUAN
Bahan ajar menduduki peran i ale

bahan ajar mata k-uliah Pembelajaran
IPS cukup variatif di antara para dosen

sangat penting dalarn proses perkuliahan dr

pcngamplr rnaia kuliah ini.

Perguruan Tinggi. Menurut Harnalik ( I

-1uga

0 1 0.

161) bahan ajar merupakan keselumhan
materi pelajaran sebagai bagian dari isi

isi bahan ajar

tampak tumpang tindih dengan mata

k-uliah lain yang serumpun, seperti kajian

lajaran, bahan ajar merupakan subsistem

IPS, wawasan lPS, dan pengembangan
pernbeiajaran iPS. Selain inr, beium ada
bahan ajar yang dapat digunakan oleh

yang turut berpengaruh terhadap penca-

mahasiswa sebagai bahan bacaan untuk

paian kornpetensi para pebelajar di sarnp-

pendalaman materi perkuliahan. Hal
tersebut berakibat pada bervariasinya

kurikulurn. Dalam suatu sistem pembe-

ing tujuan, rnetode, media, dan penilaian.
Menurut Degeng (Harijanto, 2007: 217)

pengalaman belajar dan kompetensi yang

salah satu kegiatan awal untuk rneningkat-

dimiliki oleh mahasiswa

kan kualitas pembelajaran adalah merancang bahan ajar yang mengacu pada suatu

rnodel pengernbangafi agar memudahkan
belajar.

pada tingkat yang

sarna tetapi kelas yang berbeda.

Berdasarkan

studi

pendahuluan

tersebut peneliti memandang
menghasilkan bahan ajar yang

perltr
dapat

SeLragai rmsur materia,l, bahan ajar

digunakan baik oleh para dosen pengampu

merupakan sumber belajar bagi mahasiswa

mata kuliah Pembelajaran IPS SD maupun

untuk mencapai kompetensi yang diharap-

oleh semua mahasiswa.

kan. Oleh karena itu, bahan ajar hendaknya

bahan ajar unftik mahasiswa hendaknya

memadai baik dari segi isi maupun desain

didesain sedemikian rupa sehingga me-

serta memudahkan mahasiswa mempelajarinya. Selain itu, idealnya pebelajar pada

mungkinkan mahasiswa belajar secara aktif
ketikamembacanya. Aspek ini penting agar

jenjang yang sama memiliki pengalaman

meningkatkan perolehan belajar dan retensi

belaja

atas materi perkuliahan yang dibaca.

darr kornpetcnsi yang siilna.

Namun faktanya mata

larliah

Di

samping itu,

Model bahan ajar

yang

Pembelajaran IPS SD pada program studi

dikernbangkan adalah model 4-P dengan

PGSD STKIP St. Paulus Ruteng belum
memiliki bahan ajar yang mernadai. Hasil

reciprocal teaching. Model

<iiaciaptasi dari empat fase beiajar menurut

stldi

Dave Meier (2000: 57-58) dan dipadukan

pendahuluan mengungkapkan bahrva

tersebut

57

Nardi, Pengernbangar Bahan Ajar Mnta Kuliah PembeJaj*ran IpS 5D... (hlm. SS-71)

dengan aplikasi tcOri konstruktivistik sOsial

memiliki otonoml untuk

dttiやγgotslw(SChllllk,2012:375)NIIodel

dirinya. Faktor internal memiliki pengaruh

4‐

P Incmpよ an

singk‐ atan

d面 tall叩 ―

tttap pembettarall,yaklli′ ″
′
θ″
響α″′
θ″,ρ ″ε
′
たι
グρθ
,α ″
′″∫ r6J′ ノ
ヵ″?α 4ε θ
ζ
,

̀″

κε″″ω′たαε
力′
″g mcnlpak/alll
suttu modcl pembclttm〕 ang ttdahului
Sedallgkall

oleh pcng可 額all gurll,kcmudiall setiap
sis、 va

sectta bergiliran diberi keselllpatan

berperall sebagal pengaJar.

Para

甘uktivislllc

pcnganut

kons―

menyatよ an ballwa bettar

adalall proses lnereko■

stl■

lksi pcngetahuan

yallg dilttkall oleh siswa itll sendiri

bcrdasttkall
scbagai

pcngalalnallnya

proses

Bel巧 額

lnerek4onsmlksi

lebih

bcllllakna dall efektifdibandingkan dengan
bel尋 鉗

menerima(″ θttriο

′
θ
α瑠′J.

Hal ini disebabkan karena pengalalllan
dan pengetalluan siswa mcttadi titik t01ak
dalal■

mcmpel可 ari Suatu kOmpctcnsi banl,

schinggaよ an lebih llludah dikuasai
Konsep belttar tersebut mcngall…
dung pengcrtian bahwa sis、 va scndirilall

yttg menenは an kebcrhasttall bettamya
Sattaya(2006: 15)menyatak‐ an ballwa
sekalipun metOdc, lnedit serta bcrbagai

sTalla pcnuttallg bCttar mcmad激 ,jika
siswa tidよ ingin bel彎 額,mよ a「 0"s
bCttar tidょ

yang sangat besar teriiadap belajar siswa.

Segala kondisi ekstemal akan dapat
diupayakan

jika siswa memiliki kemauan

belajar yang tinggi.

Penelitian

ini

rnenyediakan bagi

mahasiswa pengalaman belajar aktif
dengan struktur

dan

konstnrktivistik, Bahan
aliran

よall pem滅 l tcttad SiSWa

menenfukan

sekuens belajar

ajr

seperti ini

tidak lazirn karena pada umumnya bahan
ajar lebih bersifat monolog. Penulis bahan
ajar (dosen) hanya menuangkan informasi
dan gagasannya dalarn bentuk diktat tanpa

memperhatikan cara efektif bagi siswa
dalarn mernpelajarinya. Bahan ajar yang
dihasilkan dalam penelitian ini rnendorong
mahasi swa untuk mempelaj ari isi bahan
secara

aj

ar

aktif dan dialogal melalui kerangka

pembelajaran 4-P, yakni preparation,
presentation, praclice, and performance

yang dipadukan dengan

reciprocal

teaching. Ketika mempelajari

isi

aj

ar, urahasi swa di

si

apkan

rn el

bahan

alui ilu strasi -

ilushasi yang relevan, membac& kajian isi
bahan ajar" rnenjelaskan ringkasan isi bahan

ajar kepada temannya, dan mengerjakan
soal-soal tes untuk menguji kemampuan
menguasai isi bahan ajar.
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HAKIKAT BAHAN AJAR MODEL 4.P
DIPADUKAN DENGAN RECIPfi OCAL

SD. Bahan ajar harus drkembangkan sesuai

TEACHTNG

dengan kompetensi yang mau dicapai
cian ierutama memperhaiikan ciri beiajar

Hakikat Bahan Ajar

mahasiswa. Mahasiswa adalah pribadi

Bahan ajar (learning materials)
adalah segala sesuatu yang menjadi

isi kurikulum yarg hanrs
oleh siswa sesuai dengan

dikuasai

kompetensi

dasar dalam rangka pencapaian standar
kornpetensi setiap mata pelajaran dalam

yang mampu belajar rnandiri. Oleh karena

itu, pengemasan bahan ajar mata kuliah
Pernbelajaran IPS SD harus menyediakan
rllang belajar aktif bagi mahasiswa.

Menurut Dimyati
2047. 217) bahan ajar

(Harijanto,

dikembangkan

sedemikian rupa agar ketika membacanya

satuan pendidikan tertentu (Sanjaya,
2008: 141). Secara urnum isi bahan ajar

mahasiswa bisa melakukan internalisasi

mencakupi pengetahuan, sikap dan nilai,

dan meningkatkan ranah kognitif, afektif

kognitif, afektif, dan psikornotorik. Narnun

maupltn psikomotoriknya. Hal lain
dikemukakan oleh Degeng (Harijanto,
2047: 217) yang menyatakan bahwa

Merril (Sanjaya, 2008: l42)

organisasi isi bahan ajarharus berpryak pada

menguraikan isi bahan ajar yang meliputi

karakteristik struki.'ir mata kuliah, sehingga

fakta, konsep, prosedur, dan prinsip.
Pandangan Merril tersebut mereduksi isi

dapat meningkatkan perolehan belajar dan

retensi daripada sekadar mengikuti urutan

bahan ajar sebagai pengetahuan semata,
padahal sikap, nilai dan keterampilan juga

isi buku teks. Oleh karena itu, bahan ajar
hams memiiiki karakteristik teftentu,

merupakan hasil belaj ar yang harus

yakni: 1) isi pesannya harus dianalisis
dan diklasifikasikan ke dalarn kategorikategori tefientu, 2) setiap kategori harus

serta keterampilan.

Hai ini sesuai

dengan

ranah hasil belajar menumt Bloom, yakni

secara spesifik,

m enj

adi

isi bahan ajar.
B ahan aj arm

atakuliahPembelaj aran

IPS SD semestinya berisi pengetahuaa,
sikap dan nilai, serta keterampilan. Isi

penyajian visual agar lebih menarik, dan

bahan ajar tersebut membantu pencapaian

4) kategori format judul yang berisi bahan

kompetensi mahasiswa agar memiliki
pengetahuan dal keterarnpilan dalam

vang hanrs diseleksi.

mengernbangkan sistem pembelajaran IpS

dibagi menjadi beberapa teks, 3) perlu ada

Kriteria lain pengembangan bahan
ajar menumt Dick and Carey (Harijanto,

￨

Nar′ みP

脚

″ rB凛

7M′ レ幼
獅″

7″ み゛
轟

′
り扇

"IPS SD.¨
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o姥 5,72)

20071220)mcllpllti1 1)menarik,2,isi seS―

kolldisi yang memungkinkan sis、 va dapat

ud dcngall tttuall nusus pelnbelaarall,3)

mencrima infonnasi pcmbel巧 額狙 dengall

uFtltttnya tep読 ,4)ada
naall ballall可

pe籠 輸uk peng騨 ―

額,5)ada sOal la伍 han,6)ada

lllenyenallgkall dall ttrsemmgat,PeFaSa[n

scnallg dall berscmallgat mel‐ upakall

jawaballl latihall,7)ada teS,8)ada petulゴ llk

emosi posidf yallg pcnting ddaln behar.

kCmttuall pcbelar,9)ada petuttuk bagi

DcPortcr,

pcbelttar mellttu kCgiatan beHkutnya

lllり 泳ini

Hamkat

Ⅳ10de1

71β ″′
2″ η

′
θαめ ″g

bttwal遅 巧aF yttg ξ
ttktiftttadi

mallakala tercipta hubungall dinamis

4‐ P

dalalll suasalla bettaryallg menycnangkan

4‑Padal[山 山 oniln danρ ψ α″
α′
′
θη
,

θ
η
た
ρ″∫

pakar

g,α η
θ
″
ご
′
θ
ごρθヵ理解σ
θ
,β ″ε

ζ

.

(DcPo■ er,dは ,,2010!31).Scbab stlasalla
l■

icnycnangkan inertlpakan suattl kondisi

̀′

Kerangka ini dikeinbangkan olch Dave
■lleict seottng p」 k〔 I αεεじた″
αたグ′
εακ ′
ηg

Menumt Meicr(2000: 54)manusia
sepelti tubuh(s01■ atis), pendengttall
7iSual)dall pikirall

sedttgbcFttadalaln sllatllharlnOlli(Chttib,

2011:90).olell karena itu,Chatib(2011:
77)menyatttall bttwa kegittall a/perscpsi

(intelCk) yallg disingkat dcngan SAVI
Potcnsi‐ potensi inilall yallg lncnunll Mcicr

harus diOptimalkan dalalll bcl可 ar y』 〔
ni

melalui pcmbcl巧 どall aktil Pcmbcla汀 狙
よ tif

suatll kondisi yang paling baik di dalalll

gelomballg otak di mana ncuron(sel Sara0

lnemiliki s● umlall lrlodalitas bel鑢 礼
(allditOri),penglihttall l■

prasyTat untllk luemasuH zOlla alfa)yaltu

itll mutlak dilakukall scbab mcnit… lnenit
peltmla daltt pFOSCS belaal‐

terpenting untuk sttu jam pembettarall
selall」

itu sendiri l■ lcrtlpよ all prOses bcl巧

adalah wtttu

冨

utnya.

P″sθ η″′
ノ
θ4 mcrupakan tahap

yallg mengoptimalkan selunlh potensi diri

lnanusia dengan cara berinteraksi dcngan

pelnbo「 ian inlonnasi a、 val olch gllru Pada

orang lain dan dtlnia,lncnggllnakan seluruh

tahap ini sis、 va dihadapkan pada kondi…

tubuh,sclllnth pikirall,dall scgala sesuatu

si yang mcnantang berupa masalah yang

yang ada pada lnanusla.

httus dipccahkan. Tantangan merupakan

NIIodc1

4‐

P

inerupakall

suatu

suatu kondisi belttar yalg pcndng untuk
incngoptilllalkan potensi yang dilnilik1 01eh

kerallgka pembel巧 arall melalui cmpat
tahap, yakni ρttα ″
α″θ″, ′ θ
,Sθ ″
′
αrrθ ″
αεrFε θ
わ″η6/77Cθ (Chatib,2011:
, dall′ θ
ρ″
ζ
ノ

slswa.

,

P,lα θ
′
ブ

adalah suatll tallap siswa

̀θ

197). }翼pαにttθ ″ mertlpよ an ねhap

melakukanよ五vitas

awal yallg be■ 崎uall mcn)iapkan suatu

ini

dilak■

lkan

belatt Proscs belaal‐

dengan

lncnggunakan
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Dasqr,lblune i \tmor

berbagai strategi. Strategi yang

tentu saja bervariasi dan

di

1,

Janni

2017

unakan

sebagai pengajar, kemudian siswa dan guru

menyediakan

bergiliran menjadi guru yang melakukan

ruiillg aktivitas siswa.

trndakal pengajaran. Selanjuinya ketika

Sedangkan performance menlpa-

sisrva sudah dipandang mampu, maka guru

kan tahap akhir di mana siswa membuk-

mernberikan kesempatan kepada siswa

tikan hasil belajarnya pada tahap-tahap
sebelumnya. Pada tahap ini siswa melaku-

untuk secara bergiliran menjadi guru bagi

kan kaji ulang atas materi yang telah dipe-

disebut dengan tutor teman sebaya di mana

lajarinya, apakah ia sudah menguasainya

siswa saling rnernbelajarkan satu sama lain.

Pembelajaran

atau tidak.

Hakikat

R

telnan-temannya. Proses terakhir

interaksi

dengan teman sebaya dipandang iebih

ecip ro c ul'Ieac hin g

Reciprocal teaching (pengajaran
timbal balik) merupakan salah satu ben-

fuk aplikasi teori konstnrkJivisme

melalui

ini sering

sosial

dari Vygotsky. Meece (Schunk, 2012.34I)
menguraikan beberapa poin utama teori Vygotsk-v yang pada intinya menekankan bah-

wa seseorailg membangun pengeiahuannya dalam konteks sosial. Interaksi sosial

itu penting karena pengetahuan dibangun
di antara dua atau lebih orang. Demikian
juga pengaturan diri berkembang melalui
internalisasi dari tindakan-tindakan dan
operasi-operasi mental yang terjadi dalam

efektif. Penelitian yang dilakukan

oleh

Krauss dan Glucksberg (Santrock, 2007:

209) menyimpulkan bahwa komunikasi
sebaya jauh lebih eflsien dalam memahami

pesan yang kompleks.

Kemampuan

mendengarkan sebaya membantu komu-

nikasi sebaya tersebut. Dengan demikian,
komunikasi pembelajaran yang dilakukan

di antara teman sebaya

sangat membantu

pemaham an terhadap pesan pembelaj aran.

Aplikasi Model 4-P dengaa Reciprocal
Teaching dalam Bahan Ajar Mata Kuliah
Pembelajaran IPS SD

interaksi-interaksi sosial. Dengan demiki-

Paradigma modem meyakini bahwa

an, maka interaksi dengan orang-orang de-

belajar terjadi melalui interaksi yang multi

wasa dan teman-teman sebaya mendorong

arah. Interaksi belajar dapat terjadi anta.ra

perkernbangan kognitif.

gum dengan siswa, antara siswa

dengan

Pengajaran timbal balik merupakan

siswa lain, dan antara siswa dengan berb-

diaiog interaktii antara gunr dengan se-

agai sumber belajar. Bahan ajar merupakan

kelompok siswa. Mula-mula guru berperan

salah satu sumber belajar \,ang menye-

Ara鴛 れ

P毎頭

Og″ B雄

スクγノ
隆 勧絶 励力Ptta町 ″
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diよ an illtcrよ si behar baj iswa Bah‐

Pokok‐ pokok

滋.55″ ,

pellting

6■

dalam

an ttar didesain scdemikiall l■ lpa sehingga

pcngembangan ballall巧 征 dalalll penelitian

lllembalittl lllemudttktt siswa be場 ど un―

ini,yalmi:1)ada ilustrasi sebag慶 rallgsal―

tuk lllenguasai saumlall kOmpctensi

gan llntuk lnenyiapkan mental serta inellar̲

Ballallttarmatak■ lliahPcmbel巧 額an

ik perllatiall siswa,2)sttian isi ballall aar

IPS SD modc1 4‑P yang dipadukan dengan

scsuai dcngan ttjuan yang matl dicapai,3)

κεψ″ε
α′ たαε
乃″g didesain menurut

●ngkastt

sintよ s

pettelasall mclalui″ ε
α′rt7α ε
ヵ加g un̲
夕Юε

belttarよ tit Desain model illi

is― i bttan ttr dtt lnclnberik―an

mettadi kerallgka pcngembangan ballall

tllk mcninょ akall rctcnsi dall pcmallalllall,

埼ar pada sedap bあ

4)tcs dan jawabannya seia umpall balik.

atall pokok ballasall.

Setiap bab dilllllllal dcngall ilustrasi yang

Selain hal pokOk tcrscbut bahall ttar llllata

lnenarik dan relevan untuk menyiapkan

kuliall PcmbelaarallIPS SDjuga dileng10¨

lnental sis、 va

lllidisebuttallapρ η α″
α′
′
θ″

Berdasarkan
bagian

beHkutllya

pertanyaan
l■

ilustrasi
adalall

mcnantang

terscbut,

penanyaall̲

sebagai

pintu

pi dengan l)petllttuk penggunaan bttall

巧覗 2)輌 uall SCtap topik/bab,3)kata kun…
ci setiap subbab.

ⅣlETODE

asuk ke dalam pelllbahasan Tallap ini

mertlpよ an βκsθ ′ ′
0″ .Sebagai jttaball
atas

pertanyaan

"′

tcrsebut,

beriktltnya

merupakall uraiall isi ballan aar scctta
kcselun11lan.Unttlk mcngllasai isi bahan
辱ar pembaca perlu saling mcng巧 証kall.Ini
dilakukan dcngan cara salillg lllcmbacakan

ringkasall ballall aar dcngan keras
salllbil lncncrangkan pengcrtiannya
disebllt dcngan tahap iFフ

(rr,(]θ

lni

berbasis

α′ ′
ιJε 力′
″g. Sedangkan bagian
´Юε
akhir sctiap bab berisi itel■ ‐
itelll tes untuk
gε

PENELITIAN

Desain yang digunakan dalanl pene…
litianpellgelllbangan ini adalah desain inod̲

c14D dai Thiagartta,dlよ (1974).NIIOdel
4D melluttuk pada 4 1allgkrall pcngemban―
gall,yaklli Dゲ η
c(Pendeinisiall),Dθ S/22

ε
′
(P∝ 袖Callgall),1艶 ν
T(PengClllballgan),
dall Dノ ssθ
dalそ

ノαた (PCwebarall)Nalnllll

這n penelitian ini dibatasi salllpai pada

lanよ 血 ketiga,yahi pengemballgan kare―
na keterbatasall、 vaktu dan biaya.

c‐

mcngtti penguasaan mallasiswa terhadap
setitt p薇 駄 bttasan yallg dirtta̲ri

θ
゛θ
グ,″ ,α ′ご
).

Isi ballall aar bcrupa topik― topik

yang didasttkan pada silabus mata kuliall

Pcmbe場 汀all IPS SD ulltuk mallasiswa
PGSD semcster 4 Topik― topik tcrsebut
diuraikan dengan lnengiku五

1■ ode1

4‑P

62

lamat brovasi Pendid.ikan Dasar, Yolute: L t{arcr

da五

Dave NIeier yang dipadukan dengan

1,

Iqatsi

2817

κσψκε
α′たαε
カプ
ηg.Iluttrasi,galllbar,dan

Kegiatan pengembangan meliputi validasr ahli (baik ahli bidang studi, ahli

struktur penulism juga merupよ al unsur

'caha.a. Ir1aupurl

pcndng agar ballan可 雛 yallg disusun

dan rlrcoba lapangan. Umpan balik dari

menttik untllk dipcl可 肛i Spesinkasi bttall

ketrga ahli tersebut dapat digunakan untuk

可ar ini tCrletak pada stmktur penulisallnya

memperbarkr draf bahan ajar agar layak

Ballall ttar mOde1 4‑P dengall

κε″Юε
α′

ahli desairr),

mercvisi,

digunakan. Bahan ajar kemudian direvisi

dan

たαε
カメ
刀g adalall ballall ttall yallg stmhur

berdasarkan penilaian

penulisannya mcngikuti unltan sebagai

dari ketiga ahli. Bahan ajar hasil revisi

be五 kutiβ・epα ″π′
θη,ρ

θ
Sθ η
′
αr7θ ″,ρ rα ε
″θ
θ

permintaan

tahap lnenyiapkan siswa unttlk lnenerilna

tersebut kernudian diujicoba. Ujicoba
yang dimaksud adaiah ujicoba terbatas,
yakni dengan menggunakan eksperimen

infomasi pembcl埼 霞an dengall penuh

semu dengan desain noneqttivalent control

selnangat dan lnenyenangkall.Hal ini bisa

group design. Ujicoba dilakukan pada sahr

α72グ ′θゲθノ
η

θP′ フ ′
ノ
θ″merllpよ all
ta′

̀7″

̀779ε

dil温 〔
ukall

,

dengall menampilkall 宙sud

keias eksperimen dan satu keias kontroi.

galnbar dan ilustrasi― illlstrasi yang rncnarlk̀

Kelas eksperimen adalah mahasiswa kelas

Pκ sθ η″′
′
θtt adalall tahap mellguraikall

II E program studi

iniЭ Inasi

a、 val

berllpa

pertanyaan… pertallyaan

be町 額

masalall

atau

yang menantang

mallasiswa.P″ ε′
たθ adJ山

tallap akti宙 tas bc覇

bahan

PGSD, yang diberikan

ajx yang dikembangkan.

Sedangkan

keias kontroi adalah mahasiswa

keias

II F prograrn studi PGSD, mereka tidak

礼 ddaln peneliuall

diberikan bahan ajar serupa. Hasil ujicoba

ini mcnggunよ all ″ε″ θα′ ′
θ
αθ
力′
ηg,

kemudian dianalisis untuk mengetahui
keefektifan bahan ajar yang dihasiikan.

yakni mahasiswa saling mcngttarkall satll
sallla lain

θ
αε
乃′o.Sedallgkan
⑫ ″′

ρgψ tta7Pcg mcrtlpよ all

tallap ktti ulallg

dallmelluttukkall hasl bclaar Padaba」

an

Selanjutnya bahan ajar tersebut direvisi
untuk duadikan produk akhir.

Dalam penelitian ini

data

ini diuraikan selurtlh materi yang bcrkaitan

dikurnpulkan dengan teknik angket dan tes.

dellgan topik,Hngkasallnya,dan soal‐ soal

Angket digunakan untuk mengumpulkan

tes.

data respon dan minat mahasiswa terhadap

cak■ lpi

Pengembangall ballan可 額 men̲

bahan ajar yang dikembangkan. Sedangkan

dlla kcgiatan, yaklli penン υsunan

teknik tes digunakan untuk rnengumpuikan

drtt bahall ttar dan pcngcmballgallnya

data hasil belajar mahasisu,a. Instrumen

N″ γ
れ

P″g励 ″ g′ ″B′ レ″獅 みγ九ク如 K″ 7効 力P赫 盛ψ″

yang digunakan adalah angket dan soal

tes. Teknik analisis data

meng_uunakan

"IP5 5D¨

07777.5Dr̲/‑2,
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Berdasarkan kedua fakta tersebllt
di atas,makra pengembangall ballan aJar
・
1巧 置
触

statistik, baik deskliptif rnaupun irferensial

mata blidl pgil腱

dengan banflran SPSS 16.00 .fbr windows

kebutuhan yang lllendesak Dengan adanya

programe.

ballall ttar tCrscbut,maka para dosen yang

IPS SD adalrall

mengasuh mata kuliah tersebut mcllliliki

HASIL PEI\ELITIAN

pegttgm dall■ けじk―an dalal■ inembcHkall
pengalalllall bel噸 額 yang sama kcpada ma―

Hasil Analisis Kebutuhan

Studi pendahuluan rnenunjukkan

fakta bahwa untuk mata

kuliah

hasiswa PGSD.Bahall巧 釘 yang dikem―
bangkan adalall inode1 4‑P dengan konscp

pembelajaran IPS SD pada program studi

κε″κε
αノ たαθ
力加g.MOdOl ballall可 肛

PGSD STKIP St. Paulus Ruteng belurn

tersebut menyediよ all pengalamall bela肛

nremiliki bahan ajar yang memadai,
padahal bahan ajar rnerupakan kompenen

aktifbagi mahasis、 va.

yang penting dalam pembelajaran. Bahan

mahasiswa PGSD STKIP St.Palllus Ruteng

ajar yang dimaksud adalah berupa rnodul

selnestcr 4 tahun akadelnik 2013/2014

atau diktat yang dapat digunakan oleh
mahasiswa untuk rnendalarni secara

Dtti scgi ciH bcl可 額,pada ulnumnya ma¨

mandiri materi perkuliahan sesuai dengan

secara aktif dan mandi面 Hal tcrsebut tcr‐

silabus. Ketiadaan bahan aiar tersebut

ungkap dan pandangan para dosen yang

dapat menyulitkan mahasiswa menguasai

menyatakan bah、va mallasiswa semestcr

kompetensi yang hendak dicapai.

4 sudah melniliki kemampuan mcmbaca,

Selain ketiadaan bahan ajw, ada
perbedaan secara substansial dalam bahan

Ⅳlahasis、 va yang dim」 (sud adalall

1lasiswa semcstcr 4 sudall malllpu belaar

benanya, me五 ngkas, dan mengkomuni‐
kaslkan lsl bacaan

ajar dari beberapa dosen yang mengasuh

mata kuliah tersebut

di

Sedangkan dari segi pcngalaman

atas. Perbedaan

belttar,saょ semeゞ er l mallasiswa sudall

tersebut tentu saja berakibat pada perbeclaan

terbiasa dcngall bd毎 証 aktif dan malldi五

pengalaman belajar mahasiswa, baik

Pcngalallllan bcl電 ar aktif di antarallya

berupa pengetahuan maupun keterampilan

adalall mcringkas,mcnulis kttya ilmiah,

dalam mengembangkan pembelajaran iPS

mcmbuat

SD.

yang dibaca, presentasi tugas kc10mpok,

catatan

kritis

atas

literatur
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model

aktif yang dikembangkan sangar cocok
dengan ciri belajar maupun pen-ealaman
belajar mahasiswa semester

4

hogram

Studi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng.
Penguasaan konsep dapat dilaku-

kan dengan berbagai cara. Konsep dapat
dikuasai dengan cara menyederhanakan

1′

7

Sharing pemahaman tersebut menjadi kesempatan untuk memverifikasi pemahaman.

Sedangkan mengkomunikasikan adalah
suafu upaya memahami konsep dengan
cara menyzrmpaikan konsep kepada orang
1ain. Pada saat yang szrma seseorang dapat

inelatiii pikirannya untuk memahanii

apa

yang disarnpaikan kepada orang lain.

Adapun bahan ajar

konsep, membuat ilustrasi, mengulang,
mendiskusikannya, atau mengkomuni-

dikembangkan adalah berupa modul dengan

kasikan konsep, dan sebagainya. Suatu

desain

konsep dapat disederhanakan

4-P Qtreparation, presentation, practice,
and performance) dipadukan dengan

dengan

menggunakan istilah-istilah yang mudah

isi

menggunakan

yang

strullur beiajar

dipahami oleh mahasiswa. Membuat ilustrasi juga membantu mahasiswa memaha-

reciprocal teaching yang ditempatkan pada

mi suatu konsep karena ilustrasi mencip-

Hasil UjiAhli Terhadap BahanAjar

takan hubungan

di antara atribut-atribut

yang membentuk suatu konsep. Sedangkan
menguiang adalah suatu bentuk iatihan ber-

pikir sehingga mudah memahami konsep.
Mendiskusikan konsep berarti sa-

ling membagi

pemahaman atas konsep.

iase

practice.

Penilaian yang diberikan oleh validator mempakan dasar pengambilan kepu-

tusan apakah bahan ajar yang dirancang
dapat digunakan atau tidak, direvisi semua

atau sebagian. Berikut

ini

adalah kriteria

keputusan berdasarkan peni laian ahli.

Tabel l]Kriteria Penilaian Wblidator

No

豫 ite五 a

75,jf/o-

100,00%

2.

iA,AY/o - 75,00oh

3.

25,01o/o

4.

00,00% -25,00yo

- 50,00%

Tingkat Validitas
Sangat valid (dapat digunakan tanpa revisi)

Cukup valid (dapat digrmakan dengan revisi kecil)
Tidak valid (tidak dapat digunakan
Sangat tidak valid (terlarang digunakan)

Nardi, Pengenlrangnn Bahan Ajar Mota Kuliah Patbel:ti,it.;,::!_< _SD,,, (hlm. SS-72)

Deskripsi hasil validasi ahli sebagai berikut.
﹂Ｌ ■ ｒ﹂ Ｌ 鵬■ Ｆ

.

Substansi materi bahat ajar

Data validasi terhadap substansi bahan ajar sebagai berikut.

Ajar

Tabel 2 Hasil Penilaian Ahli Terhadap Substansi Bahan
NQ、

Pcmyataan
1
つ４

Skor

No. cmyataan

5

9

Skor
4

4

10.

4

5

3.

5
つ４

″
Ｄ

4.

3

3

13.

4

6.

4

14.

4

7

4

8.

4

TOTAL SKOR

61

Skor m」 (simal

Total skOr

Mtta P=

=75
=61

Total skor yang diperoleh

″Ｄ

5.

3

Tabel 3 Hasil Penilaian Ahli
Terhadap Desain Bahan Ajar
χ100%

Skor

1

5

- 75*'1.00%

2.

3

3.

5

= 81,33%

4̲

6L

-

ヽ ´

No. Pernyataan

Skor maksimal

5.

4

6.

4

7.

4

dikembangkan sangat valid atau dapat di-

8

3

gunakan tanpa revisi.

9.

4

10.

4

TOTAL SKOR

37

Berdasarkan kriteria di atas, maka

dari segi substansi rnateri, bahan ajar yang

b) Desain bahan ajar
Hasil penilaian ahli terhadap desain
bahan ajar disajikan pada tabet benkut ini.

Skor maksimal

37

Tolal skor

50
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Maka

Berdasarkan tabel

ι
α
:Sた θ
rソ α
■
γ
θた
θdiβ θ
χ100シ t
:θ

P= 7°
37

=

百
5χ

di

atas, maka

dari segi desain bahan ajar ini cukup valid
(dapai digunakan dengan revisi kecil)

c) Penggunaan bahasa Indonesia
Penilaian ahli terhadap bahan ajar
yang dikernbangkan dari aspek penggu-

100%

=74%

naan bahasa Indonesia disajikan pada tabel

berikut.

Thbel4 Hasil PenilaianAhli Terhadap Desain BahanAjar
No.

Pernyataan

Skor

1

5

2

4

3

5

4

5

5

3

′
０

5

7

4

8

4

9

4

TOTAL SKOR

39

maksirnal :39
:45
Total skor
Skor

tryiaka

P=

Total skor yang diperoleh
Skor maksimal

=石

χ 100%

χ100%

=86′ 67%

Berdasarkan tabei di atas, maka dari segi bahasa bahan ajar
digunakan tanpa revisi).

ini sangat vaiid (dapat

筋 ″みPα 脚

″均 レ ん4α レ 07麟 ″P"う ′
″ g″ B励 ′
均″
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Hasil Uji Coba Lapangan

sampai dengan rcspOn ncgatif Respon

Respon Mahasiswa terhadap Bahan
Ajar

diukur dcngall menggun〔 よan allgkct
tttggttall mahasiswa terhadcap bah艶

可ar

bcrtlpa 6 pemyataan dcngan skala pcnilaian

Respon mahasis,r,a terhadap bahan

ajar digambarkan dari respon positif

l‑4.Dcngan dcllllihan skOr inaksilnal yang
diperoleh adala11 24 dall skor nlinima1 6.

Tabe} 5 Respon Mahasiswa Terhadap Bahan

Ajar

Rentang Skor

Kategori

Frekuensi

Persentase

X> 19,5

Sangal POsitif

26

679う

16,5<X≦

19,5

Positif

13

33シ6

13,5<X≦

16,5

Cukalp Positif

0

10,5<X≦

13)5

Ncgatif

0

Sangctt Negttif

0

0%
0%
0%

X≦ 10,5
Berdasarkan tabel

di

memberikan respon positif terhadap bahan

ajar diukur dengan angket berjumlah 8
butir pernyataan dengan skala penilaian
l-4. Dengan demikian skor rnaksimal

ajar yang dikembangkan.

adalah 32 dan skor rnaksimal 8. Berikut ini

atas, maka

dapat dikatakan bahwa semua mahasiswa

Minat Mahasiswa terhadap Bahan Ajar

Minat mahasiswa terhadap

bahan

data frekuensi minat mahasiswa terhadap
bahan ajar berdasarkan kategori dari sangat
rendah sampai dengan sangat tinggi.

Tabd 6 Minat Mahadswa Terhadap Bahan Aiar
Rentang Skor

X>26
22<X≦ 26
18く

X≦ 22

14く

X≦

X≦ 14

18

Kategori

Frekuensi

Persentase

Sangat Tinggi

25

64%

Tinggi

14

36シ 6

Cukup Tinggi

0

0%

Rendah

0

0%

Sangat Rendah

0

0%

68
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Tabel di atas menunjukkan bahu,a
minat mahasiswa terhadap bahan ajar 1,ang
ciikembangkan berada pada kategori tinggi

dan sangat tinggi. Ada 64% mahasiswa
memiliki minat yang sangat tinggi terhadap
bahan ajar yang dikembangkan. Sedangkan

36% mahasiswa memiiiki minat

yang

7

tinggi Data ini

menggambarkan bahwa

bahwa bahan ajar

ini

dari rninat inaliasisil

sangat baik ditinjau

a.

Hasil Belajar
Berikut

ini

deskripsi hasil belajar

mahasiswa, baik untuk kelas eksperimen
maupun kelas kontrol.

Tabel T Deskripsi Hasil Belajar Siswa
Group
NIlai

EKS.

957o Confidence lnterval for
[4ean

ower Bound
Upper Bound

5% Trimmed Mean

Median
Variance
Std.Deviation

19.53
18.44

19.40
19.35

11.277
3.358

14

Maximum
Range
lnterquartile Range

30
15

Kurtosis
Mean

95% Confidence lnterval for ,ower Bound
Upper Bound
Mean
5% Trimmed Mean

Median
variance
Std.Deviation

Minimum
Maximum
Range

lnterquartile Range
SKEWNCSS

Kurtosis

.538

20.62

Minimum

Skewness
Kont.

Std.E「 or

Statistic

Mean

0
.563

.378

1.157
7.65
6.73

.741
.46C

8.57
7.36

9.30
11.615

3.408

4
20
15
5
.922
1349

.322
63
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Berdasarkan tabel

di

atas drketahui

rnodel 4-P dengan

re

ctprocal teaching den-

bahwa hasil belajar kelompok eksperirnen

gan mahasisu'a r, ang tidak menggunakan

lebih tinggi dari kelonrpok kontrol. Ra-

balrarr ajal model .1-P dengart reciproeal

ta-rata hasil belajar kelompok eksperimen

teaching.

adalah 19,53 dengan varians 11,277 dan

H1

standar deviasi sebesar 3,358, sedangkan

siswa yaxg menggunakan bahan ajar mod-

rata-rata hasil belajar kelompok kontrol se-

el 4-P dengan reciprocaf teaching dengan

besar 7,5 dengan varians 11, 615 dan stan-

mahasiswa yang tidak menggunakan bahan

dar deviasi 3,408.

ajar model 4-P dengan reciprocal teaching.

Hipotesis penelitian
nakan uji

ini

t sampel indepenclen

:

Terdapat perbedaan nilai antaramaha-

menggu-

Dengan demikian hipotesis statistiknya se-

(inclepen-

bagai berik-ut:

dent samples t-test), yakni melalui uji dua
ekor untuk menguji keefektifan bahan ajar
yang dikembangkan dilihat dari hasil bela-

jar mahasiswa. Hipotesis penelitiarr sebagai
berikut:

H0 : Tidak terdapat perbedaan nilai

antara

mahasiswa yang menggunakan bahan ajar

H0:p,:p"
Hl :p, lpr,
Kriteria hasil pengujian hipotesis adalah
jika nilai signifikansi < taraf signifikansi cr
(0,05), maka H1 diterima dan H0 ditolak.
Berikut ini hasil uji liipotesis.

Tabel S Hasil Uji Hipotesis
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Std. Error
Difference
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10472

13.28C

10473

13.287

di atas diketa-

dapat perbedaan nilai antara mahasiswa

hui bahwa nilai signifikansi uji 2 ekor (two

yang menggunakan bahan ajar rnodel 4-P

< taraf signifikansi s

dengan reciprocal teaching dengan maha-

(0,05). Mengacn pada kriteria di atas, maka

siswa yang tidak menggunakan bahan ajar

Hl

model 4-P dengan reciprocol tecching.

Berdasarkan tabel

tailefl

sebesar 0,00

diterirna dan H0 ditolak. Artinva ter-
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PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Bahan ajar menduduki peran r ang

bahu

a respon

menggambarkan

mahasiswa sangat positif.

sangat penting dalarn pembelajaran. Dalam

Scinua nrahasiswa (i0090 yang dijadikan

sistem instruksional, bahan ajar merupakan

subl.ek dalam penelitian

salah satu komponen yang turut mendukung

respon positif terhadap bahan ajar ini. Mod-

tercapainya kompetensi. Oleh karena
itu, pengembangan bahan ajar rnutlak

el bahan ajar ini juga sangat diminati oleh
mahasiswa. iiai ini juga terbukii dari hasii

diperlukan demi keefektifan pernbelaj aran.

penelitian yang menggambarkan 640/o ma-

Pertanyaannya bahan ajar seperti
apakah yang baik dan cocok untuk dikembangkan. Pada dasarnya tidak ada satu ba-

lian ajar pun yang dikatakan lebih baik dari

ini

mernberikan

hasiswa rnemiliki minat yang sangat tinggi
darr 36a/o mahasiswa

memiliki minat yang

tiggi terhadap bahan ajar yang dikembangkan.

Dari segi hasil belajar terdapat per-

yang lainnya. Kecocokan bahan ajar sangat ditentukan oleh karakteristik pebelajar

bedaan antara kelompok eksperimen atau

yang menggunakannya. Dengan demikian

mahasiswa yang menggunakan bahan ajar

model desain bahan ajar hendaknya memperhatikan ciri belajar siswa.

yang dikembangkan ini dengan kelompok

Bahan ajar maia
Pembelajaran

IPS SD

kuliah

dikembangkan

dengan memperhatikan ciri belajar
mahasiswa. Desain bahan ajar yang
dikembangkan

ini mengikuti

model 4-p

dengan reciprocal teaching. Bahan ajar ini

dicirikan oleh skuktur isi yang mengikuti
sintaks belajar mulai dari preparation,
presentation, practice, and performance
dan dipadukan dengan reciprocal teaching.

Model ini memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untulk membaca bahan ajar
secara

efektif.

aktif, sehingga lebih menarik dar

kontrol atau mahasiswa yang tidak menggunakan bahan ajar

ini. Hal ini dapat dili-

hat dari perbandingan selisih rata-rata ha-

sil belajar pre tes dan pos tes dari kedua
kelompok. Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen sebesar 19,53- sedangkan
kelompok kontrol sebesar 7,63. Demikian

juga dari hasil LUi hipotesis menunjukkan
nilai signifikansi uji 2 ekor sebesar 0,00
atau < taraf signifikansi
rarti

Hl

s

0,05, yang be-

diterima, yakni terdapat perbedaan

hasil belajar antara rnahasiswa yang menggunakan bahan ajar model 4-P dengan re-

ciprocal teachmg dengan mahasis-wa yang
tidak menggunakan bahafl ajar tersebut.

Nerdi) Paryembngan Balcet AjAr Mata Kulilth pembelbjxan IpS 5D... {hlm. SS-22)
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Berdasarkan hasil penelitian yang

Produk yang dihasrlkan dalam pe-

diuraikan terdahulu, maka

diharapkan

nelitian dan pengembangan ini adalah bah-

pengembangan bahan ajar memperhatikan

an ajar model 4-P dengan recrprocal teach-

ciri belajar

ing mata kuliah Pembelajaran IPS. Bahan

menciptakan pengalaman belajar aktifco-

ajar

ini menyediakan

pengalaman belajar

aktif bagi mahasiswa yang membacanya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengem-

bangan dapat disimpulkan bahwa bahan
ajar nrodel 4-P detgan reciSsrocal teachrng

untuk mata kuliah Pembelajaran IPS sangat diminati oleh mahasiswa. Semuamahasiswa yang menjadi kelompok eksperirnen

memiliki minat tinggi terhadap bahan ajar
yang dikembangkan. Demikian juga respon
terhadap bahan ajar

ini, semua mahasiswa

memberikan respon positif.

Dari segi hasil belajar penelitian ini
membuktikan bahwa terdapat perbedaan

hasil belajar antara mahasiswa yang
menggurrakan bahan ajm ini dengan
mahasiswa yang tidak menggunakannya.

Hal ini

ditunjukkan dengan nilai

signifikansi uji dua ekor, yakni 0,00 atau <

taraf signifikansi a 0,05. Oleh karena nilai

mahasisrva. Bahan ajar yang

cok untuk mahasiswa.
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