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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Meta-Sintesis

Meta-sintesis masih terdengar asing di telinga para mahasiswa strata satu,

begitupun yang dirasakan oleh peneliti saat pertama kali mendengar dan membaca 

tentang meta-sintesis. Meta-sintesis juga termasuk penelitian yang menggunakan 

teknik kualitatif untuk merangkum hasil-hasil penelitian primer. 

a. Pengertian Meta-Sintesis

Meta-sintesis yang juga di sebut sebagai systematic review merupakan 

suatu metode penelitian untuk melakakukan identifikasi, evaluasi dan  

interpretasi terhadap hasil penelitian yang sejenis untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, topik tertentu atau fenomena yang sedang menjadi perhatian 

(Kitchenham dalam Siswanto, 2010: 329). Dari data-data sejenis tersebut 

akan diidentifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan 

kesimpulan. 

Sedangkan secara definisi, Meta-sintesis diartikan sebagai teknik 

untuk melakukan penggabungan data yang ada untuk mendapatkan konsep 

baru atau pemahaman yang lebih mendalam (Parry & Hammond dalam 

siswanto, 2010:330). Hasil meta-sintesis yang didapatkan pada saat 

menganalisis beberapa penelitian primer, diharapkan dapat memunculkan 

pemahaman baru dan lebih memahamkan tentang suatu masalah diangkat.
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Maka, dari beberapa pendapat ahli diatas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud meta sintesis adalah teknik kualitatif yang di gunakan 

untuk menggabungkan data-data primer yang sejenis untuk mendapatkan 

pemahaman yang baru tentang permasalahan yang diangkat. 

b. Tujuan Meta-Sintesis 

Sudah jelas dari pengertian yang di sampaikan bahwa Meta-sintesis 

dilakukan dengan menggabungkan data-data primer. Meta-sintesis memiliki 

tujuan yaitu untuk membantu menyimpulkan dari banyaknya informasi dari 

banyak penelitian yang terkadang saling bertentangan. Kemudian yang ke dua 

adalah meningkatkan kekuatan analisis, mengatasi ketidakpastian dan  bisa 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada studi sebelumnya (Utomo, 

2016: 7).  

Disimpulkan bahwa Meta-sintesis memiliki dua tujuan yaitu untuk 

menyimpulkan banyak informasi yang di dapatkan dalam hal ini skripsi 

pengembangan bahan ajar dari mahasiswa PGSD. Dan yang tujuan kedua 

adalah untuk meningkatkan kekuatan analisis yang dilakukan. 

c. Kelebihan Meta-sintesis 

Meta sintesis memiliki  keunggulan atau kelebihan yang dapat diambil 

oleh peneliti. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh meta-analisis 

menurut Utomo (2016: 8): 

1) Meta-sintesis menggunakan  banyak sample, sehingga hasil yang di dapat 

representatif 

2) Menghasillkan suatu hasil yang signifikan 
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3) Meta-sintesis dapat menjawab kesenjangan hasil yang terjadi dari studi 

yang beragam 

4) Lebih sedikit subjektivitas karena peneliti  hanya meneliti dari data yang 

ada. 

Kelebihan diatas menunjukkan bahwa meta-sintesis memiliki hasil 

yang beragam namun tetap signifikan serta meta-sintesis digunakan untuk 

menjawab hasil studi yang beragam, serta meta-sintesis dapat menghindari 

subjektivitas dalam penyimpulan hasilnya karena data yang di analisis 

menggunakan data yang ada. 

d. Keterbatasan Meta-Sintesis 

Selain mempunyai kelebihan, meta-sintsis mempunyai keterbatasan 

diantaranya berikut yang di sampaikan oleh Utomo (2016: 9): 

1) Sampling data: karena peneliti membutuhkan banyak data sehingga akan 

terjadi  peneliti memiliki data yang tidak perlu di teliti 

2) Publication bias: peneliti hanya mempublikasikan hasil yang sesuai 

dengan tujuan peneliti saja 

3) Karena meta sintesis mengagretkan atau merata-ratakan, maka bisa 

terjadi sesuatu yang berbeda dianggap sama. 

e. Langkah-langkah Meta-Sintesis 

Meta sintesis mempunyai langkah-langkah yang yang tersusun secara 

urut. Dari beberapa literatur menyebutkan dan menjelaskan tentang langkah-

langkah meta-sintesis yaitu dengan langkah pertama identifikasi pertanyaan 

peneliti atau memformulasikan pertanyaan peneliti; melakukan pencarian 

literasi; melakukan seleksi data berupa artikel, jurnal, maupun skripsi; 



10 
 

 
 

melakukan analisis berupa statistik (jika menggunakan meta analisis) atau 

tidak dengan statistik (jika meta sintesis); memberikan kesimpulan dan 

menyusun laporan akhir. 

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan penelitian meta sintesis 

menurut Perry and Hammond dalam Siswanto (2010: 330): 

1) Mengidentifikasi pertanyaan penelitian, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apa saja fokus permasalahan sehingga peneliti dan orang lain 

memahami apa yang akan di teliti. 

2) Mengembangakan protokol penelitian meta sintesis, hal ini dilakukan 

untuk memberikan pedoman berupa literasi-literasi terkait meta sintesis 

maupun literasi mengenai hal yang akan di teliti. 

3) Menentapkan lokasi data-data yang akan di analisis 

4) Melakukan pemilihan data yang sesuai dengan masalah yang akan di 

analisis 

5) Setelah semua data terkumpul, melakukan pemilihan kembali berdasarkan 

kualitas data yang cocok menjadi data penelitian 

6) Melakukan analisis tiap data individu untuk mengetahui temuan 

pentingnya dengan menggunakan tabel analisis yang sudah di susun sesuai 

dengan literasi 

7) Menarik kesimpulan dari data-data yang sudah di analisis 

8) Penyajian hasil 

2. Bahan Ajar 

Sebelum meneliti data-data skripsi bahan ajar, peneliti terlebih dahulu 

harus mengetahui pengertian bahan ajar, manfaat, tujuan pembuatan bahan ajar, 
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klasifikasi bahan ajar, sampai pada bahan ajar yang biasanya dibuat oleh calon 

pendidik. Sebelum kita membahas tentang manfaat sampai pemilihan bahan ajar 

dan lain sebagainya, sebaiknya kita membahas pengertian dari bahan ajar terlebih 

dahulu 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bahan yang disusun secara sistematis yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. 

Bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo, 2013: 

138). Pentingnya bahan ajar digunakan siswa dan guru agar pembelajaran 

lebih terarah. Dengan bahan ajar yang lengkap siswa dapat belajar sesuai 

dengan kompetensi secara runtut. 

Sedangkan menurut Mustiari (2017: 12) yang dimaksud bahan ajar 

merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan 

belajar bagi siswa. Bahan ajar dapat membantu guru dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena dengan bahan ajar guru dapat 

menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran 

serta silabus yang sudah di susun. 

Pentingnya bahan ajar bagi kelancaran proses belajar mengajar di 

dalam kelas khususnya guru, disampaikan oleh Majid (2005: 173) dalam 

bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran. Majid mengatakan bahwa 

yang dimaksud bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan belajar mengajar di dalam kelas. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Majid tersebut menandakan bahwa guru perlu bahan 
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ajar untuk proses belajar mengajar pada siswa. Dari beberapa pengertian 

bahan ajar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang di sebut bahan ajar adalah 

segala bahan yang diusun secara sistematis dari kompetensi yang harus di 

kuasai oleh peserta didik dan digunakan untuk membantu siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran. 

b. Tujuan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar mempunyai tujuan, menurut Prastowo (2013: 210) 

bahan ajar mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a) Bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum dan harus 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, artinya bahan ajar harus 

disesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan sekitar siswa 

b) Bahan ajar memberikan bantuan alternatif pada siswa disamping buku-

buku teks yang sulit di peroleh   

c) Membantu guru dalam pembelajaran 

c. Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar juga mempunyai fungsi, dimana fungsi bahan ajar di bagi 

menjadi dua yaitu fungsi bagi guru atau pendidik dan bagi peserta didik 

(Prastowo, 2013:139-140): 

a) Fungsi bahan ajar bagi Guru/ Pendidik: 

1) Waktu pendidik tidak banyak digunakan untuk ceramah 

2) Peran guru yang semula pengajar menjadi fasilitator karena di bantu 

oleh bahan ajar 

3) Pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif karena adanya bahan 

ajar yang variatif 
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4) Menjadi pedoman untuk pendidik sesuai kompetensi yang akan di 

sampaikan kepada peserta didik 

b) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik: 

1) Dengan bahan ajar siswa dapat belajar ketika tidak ada pendidik 

2) Peserta didik dapat belajar dimana saja dan kapan saja ketika ada bahan 

ajar yang di pegang oleh peserta didik 

3) Peserta didik dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya masing-masing  

4) Peserta didik dapat belajar sesuai dengan urutan yang dipilihnya sendiri 

5) Mengembangkan peserta didik menjadi siswa mandiri 

6) Menjadi pedoman untuk peserta didik dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi yang seharusnya di pelajari atau di kuasai. 

d. Prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Menurut Depdiknas dalam Panduan Pengembangan Bahan Ajar ada 

beberapa prinsip yang harus ada ketika mengembangkan bahan ajar, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Dari yang mudah ke yang sulit, atau bisa dikatakan dari konkret menuju 

abstrak artinya dalam memahamkan suatu konsep siswa diarahkan ke arah 

yang sifatnya nyata atau ada di lingkungan sekitar kemudian di tuntun ke 

tingkatan yang lebih sulit. 

b) Pengulangan akan memperkuat pemahaman, artinya siswa harus diberikan 

informasi dengan cara berulang-ulang agar pemahaman siswa semakin 

meningkat dan membekas pada siswa. 

c) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

siswa, artinya respon guru terhadap hasil kerja siswa sangat berpengaruh 
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terhadap pemahaman dan kepercayaan diri siswa dalam proses 

pembelajaran, apabila respon yang diberikan guru tidak mengarah ke arah 

positif maka siswa akan merasa tidak percaya diri atau tidak mau lagi 

belajar sehingga akan mengakibatkan pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran akan terganggu. Sebaliknya jika siswa diberikan penguatan 

atau respon positif terhadap hasil kerjanya siswa akan semangat untuk 

terus belajar dan pemahaman terhadap pembelajaran akan ia dapatkan. 

d) Motivator menjadi salah satu faktor keberhasilan belajar, artinya siswa 

yang memiliki motivasi tinggi ia akan berhasil dalam belajar. 

3. Pengembangan Bahan Ajar  

a. Pengembangan 

Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah 

proses atau cara serta perbuatan mengembangkan. Sehingga, perkembangan 

dapat diartikan proses atau cara yang di tempuh untuk mengembangkan suatu 

hal tersebut dari tidak maju menjadi maju. 

Pengembangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 

Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi  (2002:2) Pengembangan adalah kegiatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya yaitu untuk 

meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi yang telah ada atau menghasilkan 

teknologi baru. 

Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, 

terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi 
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produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkatkan kualitas dan 

mendukung agar tercipta mutu yang lebih baik. (Mustiari, 2017:12) 

Pengembangan merupakan proses untuk bertindak menghasilkan 

suatu produk yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebuah kelompok 

yang sedang di jadikan target. (Chusnia, 2014:7 ) Dari beberapa pengertian 

pengembangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud 

pengembangan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan 

atau memperbaiki suatu produk sehingga dapat meningkatkan mutu dan 

bermanfaat bagi suatu kelompok 

b. Pengembangan bahan ajar 

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya mengenai pengertian 

pengembangan, maka dari itu pengertian dari pengembangan bahan ajar 

secara umum adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan atau 

memperbaiki bahan ayang di gunakan guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Sedangkan pengertian bahan ajar tematik menurut Prastowo (2013: 

139) adalah segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun 

secara sistematis dan utuh dari kompetensi yang akan di kuasai oleh siswa 

melalui proses pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif 

dan menyenangkan, artinya tidak semata mata mendorong peserta didik untuk 

mengetahui, tetapi juga melakukan, untuk menjadi, untuk hidup bersama, 

serta holistik dan autentik dengan tujuan sekaligus untuk perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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c. Klasifikasi 

Prastowo (2013:145-149) dalam bukunya  berjudul Pengembangan 

Bahan Ajar Tematik membagi bahan ajar menjadi beberapa klasifikasi 

diantaranya yaitu berdasarkan bentuk, cara kerja, sifat, subtansi (isi materi) 

bahan ajar yang akan di bahas sebagai berikut: 

1) Bahan Ajar menurut bentuknya, dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

a) Bahan cetak adalah kumpulan bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk 

kertas, berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau menyampaikan 

informasi. Contohnya adalah: handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model atau maket. 

b) Bahan ajar dengar (audio) atau program audio adalah semua sistem yang 

menggunakan sinyal radio  agar dapat di mainkan atau didengarkan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. Contoh: kaset, radio, piringan hitam, 

compact disk audio dan mp3. 

c) Bahan Ajar andang dengar (audiovisual) adalah bahan ajar yang 

menggabungkan antara audio dengan gambar yang bergerak. Contohnya: 

vidio atau film. 

d) Bahan ajar interaktive adalah gabungan dari beberapa media (teks, audio, 

grafik, gambar, animasi, dan vidio). Contohnya: powerpoint 

2) Menurut cara kerjanya, bahan ajar dibagi menjadi beberapa macam yaitu: 

a) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar yang tidak memerlukan 

proyeksi, sehingga peserta didik bisa mengamati secara langsung. 

Contohnya: foto, diagram, display dan model 
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b) Bahan ajar yang di proyeksikan. Bahan ajar yang memerlukan proyektor 

agar bisa digunakan atau dipelajari oleh peserta didik. 

c) Bahan ajar audio. Bahan ajar yang hanya bisa didengar dengan alat 

pemain media rekam. Contohnya: multimedia player, kaset, CD dan lain-

lain. 

d) Bahan ajar video. Bahan ajar video ini berupa tampilan gambar dan suara 

dan memerlukan alat pemutar berbentuk video tape player, VCD player 

dan DVD player. Contoh: Video dan film. 

e) Bahan ajar dengan media komputer. Bahan ajar noncetak yang 

membutuhkan komputer untuk menayangkan bahan ajar tersebut. 

d. Teknik Penyusunan Bahan Ajar 

Setelah mengenal jenis bahan ajar yang begitu beragam, hal yang 

paling penting dalam pengembangan bahan ajar adalah mengetahui 

bagaimana bahan ajar dapat tersusun secara sistematis, maka diperlukan 

teknik penyusunan bahan ajar, berikut ini adalah teknik penyusunan bahan 

ajar menurut  sebagai berikut: 

1) Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Menganalisis kebutuhan artinya mencari tahu apa yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran, apa yang kurang sehingga memunculkan inisiatif 

untuk menciptakan bahan ajar. Menurut Prastowo, analisis kebutuhan 

bahan ajar meliputi tiga tahapan yaitu yang pertama harus menganalisis 

kurikulum yang digunakan saat itu,yang kedua adalah dengan menentukan 

jenis bahan ajar serta judul yang akan digunakan dalam bahan ajar. 
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a) Analisis SK-KD-Indikator 

Menganalisis kebutuhan dalam pembuatan bahan ajar harus 

menganalisis Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar yang 

kemudian di turunkan menjadi indikator serta harus membentuk 

jaring-jaring tema. Namun, seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya bahwa sebelum menganalisis SK, KD maupun Indikator 

terlebih dahulu mengetahui kurikulum yang di gunakan sekolah pada 

saat itu, apakah sekolah sudah menggunakan Kurikulum 2013 atau 

masih menggunakan Kurikulum KTSP. Karena ada perbedaan yang 

mendasar dari kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013 yaitu dalam 

hal memetakan tema dan Kompetensi Inti sebagai pengganti dari 

Standar Kompetensi, serta ada perubahan pada Kompetensi dasar 

yang terdapat pada Kurikulum 2013. 

Selanjutnya membuat indikator yang dapat diturunkan dari 

Kompetensi Dasar tiap-tiap mata pelajaran. Indikator yang 

dikembangkan juga harus dapat mewakili atau menyatu dengan tema 

yang sudah dipilih dan dibuat jaring-jaring. Pada pembuatan butir-

butir indikator perlu diingat bahwa sebelum membuat banyak 

indikator, penulis harus memperhatikan indikator yang dikembangkan 

harus sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian sesuai dengan 

karakteristik pelajaran dan indikator harus dirumuskan dengan kata 

kerja operasional yang terukur atau dapat diamati (Prastowo, 2014: 

154-155).  
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Indikator menentukan cakupan materi atau isi dari bahan ajar 

yang di kembangakan. Indikator juga akan menjadi tolak ukur dalam 

pembuatan materi, soal-soal dalam bahan ajar, serta menjadi pedoman 

dalam penilaian. 

b) Jaring-Jaring Tema 

Cara yang dilakukan untuk menentukan jaring-jaring tema 

menurut Prastowo (2013: 158) adalah dengan dua cara, cara pertama 

dengan memilih Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar tiap-tiap 

mata pelajaran kemudian menyusunnya menjadi tema besar yang akan 

dijadikan bahan ajar, atau dengan cara yang kedua dengan menentukn 

terlebih dahulu tema yang akan diangkat menjadi bahana ajar yang 

kemudian memilih SK/KI, KD dan di susul oleh indikator dari tiap-

tiap KD. 

Namun perlu digaris bawahi, pada pengembangan bahan ajar 

kurikulum KTSP tidak perlu adanya jaring-jaring tema karena 

pengembangan bahan ajar pada kurikulum tersebut menggembangakn 

materi dari tiap-tiap mata pelajaran yang terpisah. 

c) Identifikasi Materi Pokok 

Materi pokok berisi pokok-pokok bahan dalam pembelajaran 

yang harus dicapai siswa sesuai dengan Kompetensi Dasar. (Prastowo, 

2013: 164). Jadi, materi pokok adalah bahan yang akan dibelajarkan 

kepada siswa dimana materi tersebut dapat diambil dari kompetensi 

dasar. Maka selain harus sesuai dengan cakupan kompetensi dasar 

yang diambil juga harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa.  
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Menurut Prastowo pemilihan sumber belajar harus memiliki 

beberapa kriteria yaitu diantaranya adalah, pertama menyesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa, secara bahasa ataupun dalam 

pemilihan materinya. Selanjutnya adalah manfaatya bagi siswa, 

kemudian yang ketiga struktur keilmuan, selanjutnya yang keempat 

adalah kedalaman dan keluasan materi, kelima disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan serta yang terakhir adalah 

alokasi waktu. 

d) Penentuan Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar yang harus melibatkan siswa agar dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun dengan sumber belajar 

yang nyata. Pengalaman belajar juga menjadi inovasi guru dalam 

menciptakan keaktivan siswa agar siswa dapat menguasai kompetensi 

dasar. Maka dari itu dalam pembuatan bahan ajar perlu menyelipkan 

pengalaman belajar yang langsung dapat di praktikkan oleh guru dan 

siswa, sehingga materi dan pengalaman belajar dapat sama-sama 

berjalan. (Prastowo, 2014: 165) 

2) Analisis Sumber Belajar 

Tahap selanjutya setelah jaring-jaring sudah mulai tersusun, 

berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis dan memilih sumber yang 

akan di gunakan dalam pengembangan bahan ajar.  Sumber belajar yang 

dipilih tidak sembarangan bahan ajar dengan prinsip yang penting cocok 

untuk materi yang akan di rangkum. (Prastowo, 2014:168) 
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3) Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar 

Tahap selanjutnya adalah memilih dan menentukan bahan ajar 

yang akan disusun menjadi buku, penulis harus menentukan jenis bahan 

ajar apa yang akan di susun, apakah bahan ajar LKS, buku, modul, atau 

handout. Setelah penuis menentukan jenis dan bentuk bahan ajar, 

selanjutnya menyusun bahan ajar mulai dari cover, daftar isi, isi materi, 

soal-soal latihan, sampai penilaian. 

Untuk bahan ajar tematik perlu dikembangkan menjadi behan ajar 

yang dilengkapi dengan penentuan strategi, penentuan pengalaman belajar, 

dan juga media agar pemakai bahan ajar dapat dengan mudah 

menggunakan bahan ajar tematik yang dikembangkan. (Prastowo, 2014: 

173) 

e. Jenis-jenis Bahan Ajar Cetak 

Banyak jenis bahan ajar yang sudah dibahas diatas, dari beberapa jenis 

bahan ajar tersebut ada jenis bahan ajar yang sering dikembangkan dalam 

pembuatan tugas akhir skripsi mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Muhammadiyah Malang diantaranya yaitu buku ajar, LKS 

(Lembar Kerja Siswa), handout, dan modul. Berikut ini akan dibahas masing-

masing dari jenis bahan ajar tersebut menurut Prastowo dalam buku 

Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik (2014, 

194-249):  
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1) Handout 

a. Pengertian Handout 

Handout adalah bahan yang digunakan dalam pembelajaran 

dengan bentuk yang sangat ringkas. Handout termasuk dalam bahan ajar 

cetak jika dilihat dari bentuknya dan merupakan bahan ajar yang tidak 

diproyeksikan jika di lihat dari cara kerjanya. Dalam menyusun handout 

harus bersumber dari berbagai literatur yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan materi yang akan digunakan siswa. (Prastowo, 

2014: 194) 

b. Tujuan 

Penulisan handout bertujuan untuk memperlancar dan 

memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai 

pegangan siswa, selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan siswa, dan 

yang terakhir adalah untuk mendukung penjelasan pendidik. 

c. Langkah-langkah penulisan Handout  

Bahan ajar handout memiliki langkah-langkah dalam 

penyusunannya, menurut Prastowo (2014:199) langkah-langkah 

penulisan handout adalah sebagai berikut: 

1) Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis 

kurikulum, yaitu menganalisis kurikulum apa yang saat ini tengah 

digunakan oleh intansi pendidikan, masih menggunakan kurikulum 

KTSP atau sudah menggunakah kurikulum Tematik 

2) Yang kedua adalah dengan menentukan kompetensi dasar dan meteri 

yang akan di gunakan acuan dalam penyususnan handout, hal ini 
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dilakukan dengan dasar hasil penyusunan peta bahan ajar yang telah di 

buat.  

3) Mencari dan mengumpulkan referensi sebagai bahan yang akan 

disusun. Pastikan referensi menggenuakan sumber terbaru dan relevan 

serta sumbernya jelas. 

4) Menulis dan menyusun handout 

5) Mengevaluasi hasil tulisan 

6) Memperbaiki handout 

d. Struktur Handout  

Setiap bahan ajar memiliki struktur yang terdapat pada tiap-tiap 

jenis bahan ajar, seperti pada handout terdapat judul handout dan juga 

informasi pendukung. Handout memiliki struktur yang sangat sederhana 

bila  di bandingkan dengan bahan ajar jenis lain. 

2) Modul 

Modul termasuk dalam bahan ajar jenis berbentuk cetak dan tidak 

diproyeksikan. Modul memiliki persamaan dengan handout, yaitu sama-

sama bahan ajar yag berbentuk cetak berisi materi yang dibukukan, namun 

modul lebih lengkap dari pada handout. Materi yang di sampaikan lebih 

rinci dan memuat evaluasi semester. Berikut ini adalah penjelasan tentang 

modul. 

a. Pengertian Modul  

Modul adalah bahan ajar berbentuk buku dengan tujuan agar siswa 

dapat belajar secara mandiri meski tanpa atau dengan bimbingan guru. 

(Majid, 2005:176 ; Prastowo, 2014:207 ). 
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b. Struktur Modul 

Penulisan modul harus memperhatikan unsur yang terdapat di 

dalam modul. Secara teknis, menurut Tim Penyusun Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Depdiknas dalam Prastowo (2014, 214), modul memiliki 4 

struktur: 

a) Judul Modul, berisi tentang nama dari modul dari suatu mata pelajaran 

b) KD 

c) Petunjuk Umum, memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang 

akan di tempuh ketika melakukan pembelajaran, yaitu dengan adanya: 

kompetensi dasar; pokok bahasan; indikator; pencapaian; referensi; 

strategi pembelajaran; menjelaskan metode, langkah yang di gunakan 

dalam pemebelajaran; lembar kegiatan pembelajaran; evaluasi. 

d) Materi Modul, Berisi penjelasan secara rinci tentang meteri yang 

dibelajarkan 

e) Evaluasi Semester, Evaluasi dari tengah semester sampai akhir 

semester yang bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa sesuai 

materi yang diberikan. 

f) Tugas adalah kumpulan pertanyaan atau tes yang digunakan guna 

mengetahu kemampuan siswa. 

g) Penilaian 

Sedangkan menurut Nurdi dan Mutala’liah (2018:7) bahwa bahan 

ajar modul memiliki 6 memiliki komponen petunjuk belajar, kompetensi 
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yang di capai, coten atau isi, informasi pendukung, latihan, petunjuk kerja 

atau lembar kerja, evaluasi. 

c. Langkah-Langkah Modul 

Membuat modul tidak serta merta dengan asal membuat, namun 

ada prosedur yang harus dijadikan dasar untuk menciptakan suatu modul. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat modul yang 

disampaikan oleh Tim Penyusun Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas 

dalam Prastowo (2014:217): 

a) Analisis Kurikulum Tematik 

Langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan 

menentukan materi dari pemetaan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator serta jaring-jaring tema yang akan dijadikan modul. 

b) Menentukan Judul Modul 

Menetukan judul modul disini artinya judul dapat mengambil dari 

tema dari satu bab atau subbab, tergantung luas atau semitnya materi 

yang dijadikan modul. 

c) Penulisan Modul 

Modul mempunya 5 acuan penulisan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Perumusan Kompetensi Dasar, karena kompetensi dasar adalah 

hal paling utama yang harus dikuasai oleh siswa, maka modul 

harus beracuan terhadap kompetensi dasar disebutkan oleh 

Prastowo (2014,218) bahwa kalau siswa kurang mampu 
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menguasai tingkah laku dalam kompetensi dasar, maka model 

harus dikaji ulang. 

b. Menentukan Alat Evaluasi, penilaian atau alat evaluasi harus 

dikembangkan saat materi dan soal-soal dalam lembar kerja sudah 

tersusun, sehingga kriteria penilaian dapat sesuai dengan lembar 

kerja. 

c. Penyusunan Materi, materi modul yang akan dikembangkan 

sangat bergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai, 

dalam tematik alur penentuan materi dimulai dari pemetaan 

kompetensi dasar pada tema. Dalam menyusun materi hendaknya 

menggunakan referensi termutakhir yaitu sekurang-kurangnya 

lima tahun terakhir, dan memiliki relevansi dari berbagai sumber, 

dapat dari buku, majalah, internet, maupun jurnal hasil penelitian. 

3) Buku 

Bahan ajar berikutnya yang sering dikembangkan adalah buku 

ajar, buku merupakan bahan ajar jenis bahan ajar cetak yang tidak 

diproyeksikan. Ada point-point penting yang harus di perhatikan dalam 

membuat buku, yaitu unsur dan langkah-langkah dalam membuat buku, 

sebelum membahas tentang itu kita akan mengetahui pengertian dari 

buku. (Prastowo, 2014: 242). 

a. Pengertian Buku 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. 

Pengarah dari buku mendapat sumber untuk di jadikan buku dari 

berbagai cara, contohnya dari hasil penelitian, otobiografi, atau bahkan 
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hasil imajinasi seseorang yang biasa di sebut dengan fiksi (Majid, 2005: 

176). Sedangkan buku ajar menurut Prastowo (2014: 242) buku adalah 

bahan ajar tertulis yang berbentuk lembaran dengan dijilid, kemudian 

disusun secara sistematis dan di beri cover, buku tersebut berisi ilmu 

pengetahuan yang diambil dari kompetensi dasar dan digunakan oleh 

siswa untuk belajar. 

b. Unsur buku 

Menulis buku ajar pasti memiliki unsur yang harus ada ketika di 

kembangkan, menurut Prastowo (2014, 245) buku harus memiliki unsur 

yaitu: judul; kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, 

latihan/evaluasi, dan penilaian. Sedangkan unsur buku menurut 

Didukung juga dengan pendapat Sari dan Syamsi (2015:73) bahwa buku 

pembelajaran terdiri dari sampul depan depan, kata pengantar, 

karakteristik buku, daftar isi, jaringan tema, materi, informasi 

pendukung, latihan soal, dan lembar refleksi. 

c. Langkah-langkah membuat Buku 

Menurut Majid, buku yang baik adalah buku yang menggunakan 

bahasa baik dan dapat di mengerti, disajikan dengan menarik terlebih lagi 

menggunakan gambar dan keterangan-keterangannya. Maka dari itu 

harus dipahami terlebih dahul langkah-langkah dalam membuat buku 

ajar. Menurut Prastowo (2014, 247) langkah teknis menyusun bahan ajar 

diantaranya adalah: 

a) Melakukan analisis kurikulum, analisis terhadap kurikulum ini 

dengan memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
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kemudian menentukan tema utama dan yang terakhir adalah 

pemetaan pokok bahasan. 

b) Menentukan judul buku yang akan di tulis. Judul buku disesuaikan 

dengan tema utama yang merupakan hasil pemetaan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Artinya judul buku ajar 

di dasarkan pada materi pokok. 

c) Merancang outline buku agar isi buku lengkap dan mencapai 

kompetensi dasar. Yaitu meliputi: (1) Peta pikiran, dengan 

mengidentifikasi berbagai materi pokok sehingga dapat memetakan 

materi pokok; (2) Strategi Kerangka, dalam menulis buku harus di 

perlukan strategi kerangka dalam penulisan artinya, kita harus 

membangun paragraf kuat yang tersusun secara rapi membangun ide 

kita dan menuntun siswa menjelajahi tulisan yang kita susun. 

4) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Sebagai calon pendidik kita tidak asing dengan LKS atau Lembar 

Kera Siswa, adalah jenis bahan ajar cetak yang paling banyak di gunakan 

dalam membantu belajar mengajar. 

a. Pengertian LKS 

Lembar Kerja Sisiwa merupakan jenis bahan ajar cetak yang berisi 

ringkasan materi, petunjuk pengerjaan soal latihan, dan tugas yang dapat 

di gunakan untuk remidi. Menurut Prastowo (2014,268) pengertian dari 

LKS adalah suatu bahan cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas yang harus di 
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kerjakan siswa, LKS sama dengan bahan ajar yang lain yaitu mengacu 

pada kompetensi dasar. 

b. Struktur LKS 

LKS memiliki unsur yang sama dengan bahan ajar jenis lain, 

namun unsur LKS lebih sederhana dibandingkan dengan modul, namun 

lebih komplek daripada bahan ajar jenis handout. Pada LKS unsur yang 

ada adalah: 

a) Judul 

b) Petunjuk belajar 

c) Kompetensi dasar atau materi pokok 

d) Informasi pendukung 

e) Tugas atau langkah kerja 

f) Penilaian 

Pendapat lain yang mendukung pernyataan Prastowo tentang unsur 

bahan ajar LKS adalah adanya ringkasan materi pada LKS, lembar 

kegiatan siswa atau tugas, dan uji kompetensi/soal-soal latihan. (Rohmad, 

Suhandini, Sriyanto 2013 : 2) 

c. Langkah-Langkah Membuat LKS 

Langkah-langkah dalam penulisan LKS harus di perhatikan karena 

hal penting dalam menyusun suatu bahan ajar adalah saat menyusunnya. 

Berikut ini adalah hal-hal yang harus di lakukan ketika akan menyusun 

LKS menurut Prastowo (2014, 274). 

a) Menganalisis Kurikulum 



30 
 

 
 

Menganalisis kurikulum yang sedang di terapkan saat itu. 

Sangat penting mengetahui materi pokok dari kompetensi dasar yang 

ada pada kurikulum.  

b) Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Menyusun peta kebutuhan ini dimaksudkan untuk membuat 

rancangan materi apa saja yang harus di tulis dalam LKS serta untuk 

memetakan urutan materi yang akan di buat, pada bahan ajar LKS 

tematik memetakan kebutuhan juga untuk melihat berapa pembelajaran 

yang akan di susun atau sampai berapa tema yang akan di jadikan LKS. 

c) Menentukan Judul LKS 

Setelah menentukan penyusunan kebutuhan LKS selanjutnya 

menetukan judul LKS, pada LKS tematik judul merupakan tema inti 

atau tema besar, sedangkan ringkasan materinya diambil dari 

kompetensi dasar yang di turunkan menjadi butir-butir indikator.  

d) Penulisan LKS 

Pada penulisan LKS terdapat 4 langkah yang menjadi rangkaian 

tak terpisahkan menurut Depdiknas. Yaitu: (1) Merumuskan indikator, 

pada LKS tematik di perlukan perumusan indikator tiap-tiap mata 

pelajaran lalu di satukan dalam tema inti; (2) Menentukan alat 

penilaian, pada tahap ini penilaian mengacu pada kompetensi yang i 

turunkan menjadi indikator. Dan tidak boleh di lewatkan, bahwa 

penilaian pada bahan ajar Tematik harus ada penilaian afektif, kognitif 

serta penilaian psikomotor; (3) Menyusun materi, materi  diambil dari 

kompetensi dasar, bahan ajar LKS juga dapat di ambil dari berbagai 
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sumber belajar yaitu internet, majalah, buku maupun lingkungan 

sekitar;(4) Tugas-tugas yang jelas, penulisan pada tugas-tugas yang ada 

pada LKS harus jelas karena siswa akan bertanya terus menerus kepada 

guru ketika menemukan hal yang tidak ia pahami, contohnya ketika 

akan diskusi siswa lebih banyak bertanya ketika tidak adaya kejelasan 

petunjuk mengenai dengan siapa akan berdiskusi, berapa orang dalam 

kelompok, apa yang harus di diskusikan, dan susunan tugas dari 

masing-masing anggota kelompok. 

e) Mengembangkan LKS bermakna 

LKS bermakna maksudnya adalah LKS yang membuat siswa 

menjadi senang mengerjakan LKS artinya LKS yang dikembangkan 

mempunyai banyak manfaat serta dapat memotivasi siswa untuk terus 

belajar. 

5) Leaflet 

Bahan ajar yang termasuk kedalam bahan ajar cetak adalah leaflet. 

Leaflet berbeda dengan bahan ajar yang lain karena bahan ajar ini lebih 

sederhana dari LKS, buku maupun Modul. Berikut ini adalah pengertian 

serta struktur Leafelt menurut Prastowo (2014, 181) 

a. Pengertian Leaflet 

Bahan ajar berjenis cetak adalah leaflet, leflet merupakan bahan 

ajar cetak yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran untuk siswa 

bertujuan agar siswa dapat menguasai satu atau lebih Kompetensi Dasar 

yang di sampaikan. 
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b. Struktur Leaflet 

Leaflet mempunyai struktur yang tidak terlalu rumit seperti buku 

ajar, pada leaflet mempunyai struktur yang terdiri dari judul leaflet, 

Kompetensi dasar dan materi pokok, informasi pendukung dan penilaian. 

Sedangkan leaflet-leaflet yang disusun dan dibukukan di sebut dengan 

Booklet. (Mahendrani dan Sudarmin, 2015: 866) 

6) Wallchart 

Wallchart juga termasuk ke dalam bahan ajar cetak namun, 

wallchart berbeda dengan leaflet, LKS, Modul maupun LKS. Wallchart 

mempunyai struktur lebih sederhan adari bahan ajar yang sudah di 

jelaskan sebelumnya.  

a. Pengertian Wallchart 

Wallchart juga masih termasuk bahan ajar cetak, yang menarik dari 

wallchart adalah bahan ajar ini berisi proses atau siklus dari sebuah 

pembelajaran. Wallchart mengguanakan warna yang menarik bagi siswa 

agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik perhatian 

siswa. Prastowo (2014, 181) 

b. Struktur Wallchart 

Sama halnya dengan leaflet, wallchart juga tidak serumit buku 

ajar, pada wallchart terdapat judul, kompetensi dasar dan materi pokok 

(pada lembar lain), informasi pendukung (pada lembar lain), dan 

penilaian (pada lembar lain). 
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f. Hal-Hal Yang Harus Di Perhatikan Dalam  Menyusun Bahan Ajar Cetak 

Selain memperhatikan urutan dari teknik penyusunan pengembangan 

bahan ajar, penulis juga harus memperhatikan struktur bahasa serta tampilan 

desain bahan ajar yang dikembangkan. Berikut ini hal-hal yang harus di 

perhatikan dalam menyusun bahan ajar cetak menurut Steffen dan Ballstaedt 

dalam Panduan Pengembangan Bahan Ajar oleh Departemen Pendidikan 

Nasional (2008: 18) diantaranya: Susunan tampilan, pada susunan tampilan 

bahan ajar hal yang harus di perhatikan mencangkup urutan  tatanan isi bahan 

ajar harus urut, judul bahan ajar di buat menarik namun dengan kalimat yang 

singkat, harus terdapat daftar isi, struktur kognitif untuk siswa harus jelas, 

adanya rangkuman. 

1) Bahasa yang mudah 

a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baku menurut 

kaidah EYD 

b. Kalimat yang di gunakan sesuai dengan perkembangan siswa 

c. Istilah, kosakata dan simbol-simbol dapat mempermudah siswa 

d. Menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang 

2) Menguji pemahaman, dalam menguji pemahaman ini pengembangan 

bahan ajar harus adanya soal yang sesuai dengan  materi yang sudah 

sampaikan. 

a. Stimulan, pada stimulan ini bahan ajar harus memenuhi kriteria 

menarik tidaknya untuk di baca, dapat tidaknya pembaca untuk 

berfikir, dan dapat menstimuus siswa untuk terus membaca. 
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b. Kemudahan dibaca, hal ini juga perlu diperhatikan mengenai 

pemilihan huruf yang digunakan tidak terlalu kecil untuk anak 

Sekolah Dasar. 

c. Materi instruksional, pada materi intruksional bahan ajar harus 

memperhatikan pemilihan teks dan bahan kajian yang di gunakan 

dalam materi. 

3) Ilustrasi, bahan ajar yang dikatakan baik merupakan bahan ajar yang 

terdapat isi, sesuai dengan kurikulum, disusun oleh pihak yang 

kompeten, sesuai dengan perkembangan siswa dan memperhatikan 

ilustrasi maupun format. (Davis dalam Efendi, 2009: 3). Ilustrasi juga 

untuk memperjelas materi dalam bahan ajar serta dapat membantu 

ingatan yang dibangun siswa Sekolah Dasar (Mulyati, 2002:3). 

Menurut Efendi dalam jurnalnya, ilustrasi memang untuk dimasukkan 

dalam bahan ajar karena termasuk aspek yang digunakan untuk 

mengkur kualitas dari sebuah buku yaitu dengan penggunaan gambar, 

ilustrasi serta warna yang ditunjukkan dalam bahan ajar. (Efendi, 

2009: 3). 

Ilustrasi yang di gunakan dalam bahan ajar disampaikan oleh 

Pannen dan Purwanto (2001, 38-47) dalam buku yang berjudul 

Penulisan Bahan Ajar diantaranya adalah: 

1) Daftar/ tabel 

Tabel biasanya memuat data yang berisi huruf dan 

angka.untuk memudahkan pembaca dalam membaca data yang di 
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sampaikan. Dalam bahan ajar sering dijumpai adanya tabel yang 

berguna untuk memberikan pemahaman kepada siswa. 

2) Diagram 

Fungsi diagram juga untuk memudahkan siswa dalam 

membaca rincian. Dapat diartikan pula bahwa diagram 

merupakan rincian sesuatu yang di visualkan. 

3) Grafik 

Grafik digunakan untuk menggambarkan data secara jelas 

agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui data kuantitatif 

yang di sampaikan. Grafik biasanya menggunakan titik-titik, garis 

atau gambar.  

4) Kartun 

Kartun adalah gambar sederhana dan dapat pula di beri 

warna berguna untuk menyampaikan pesan secara cepat serta 

menarik perhatian siswa, maka dari itu kartun di buat dalam 

bahan ajar agar menarik perhatian siswa agar mau mengamati 

kemudian akan tertarik untuk membaca apa yang ada pada buku 

tersebut. Selain itu kartun juga harus dibuat semenarik mungkin 

agar mengena dan berkesan untuk siswa sehingga akan di ingat 

untuk jangka waktu yang panjang 

5) Gambar dan foto 

Gambar dan foto merupakan bentuk visual objek yang 

nyata dan konkrit. Gambar dan foto dapat di gunakan untuk bahan 

ajar sebagai sarana untuk menunjukkan suatu hal yang tidak bisa 
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menggunakan kartun atau ilustrasi yang lain. Muchtar dan Siregar 

dalam Puspita, Sumarni, dan Pamelasari (2014, 477) bahwa 

gambar merupakan jenis media yang umum karena mudah 

dimengerti dan dinikmati. 

6) Sketsa 

Sketsa merupakan gambar yang menggunakan garis-garis 

sederhana yang digunakan untuk menggambarkan objek namun 

tidak secara detail. Walaupun merupakan gambaran kasar dan 

sangat sederhana sketsa masih dapat dibaca dan diamati untuk 

memperjelas infomasi 

7) Simbol 

Simbol digunakan untuk menonjolkan suatu ide, proses, 

atau konsep tertentu. Simbol biasanya memiliki kekhasan dan 

sudah adanya kesepakatan oleh ahli dalam bidang tertentu. Dalam 

bahan ajar simbol yang biasa digunakan adalah simbol-simbol 

lalu lintas yang di peljari oleh siswa, atau simbol simbol yang 

terdapat pada peta. 

8) Skema 

Skema atau lebih sering disebut dengan peta konsep adalah 

gambaran yang untuk mempermudah siswa mengenai materi 

terlalu panjang. Bahan ajar mempunyai berbagai ilustrasi dengan 

tujuan agar siswa mudah memahami matri dengan adanya 

ilustrasi menurut Pannen dan Purwanto yaitu berupa Daftar, 

diagram, grafik, gambar, kartun, tabel, sketsa, dan skema. 
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B. Kajian Penelitin Yang Relevan 

Penelitian yang relevan peneliti menemukan jurnal yang ditulis oleh 

mahasiswa yang juga menganalaisis skripsi yang pertama adalah penelitian milik 

Erna Wijayanti, Herawati Susilo, dan Hadi Suwono pada tahun 2012 dengan judul 

Meta Analisis Skripsi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Mahasiswa S1 

Pendidikan Biologi, FMIPA UM Tahun 2010. Persamaan dari penelitian ini 

adalah penelitian ini menganalisis Skripsi PTK menggunakan skripsi untuk di 

analisis, juga menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh hasilnya. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dalah subjek penelitian menggunakan 

skripsi PTK yang menerapkan satu metode saja pada tahun 2010, tempat 

penelitian dilkukan di FMIPA UM. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini 

adalah 1) Hasil penelitian yang sering di bahas adalah peningkatan/perbaikan 

siswa sebanyak 8 PTK, sedangakan 8 penelitian yang lain adalah membahas 

peningkatan/perbaikan siswa dan guru. 2) Kesimpulan dari PTK yang di tulis 

dalam tindakan yang dilakukan oleh peneliti dapat menanggulangi masalah 

penelitian sebanyak 15 PTK.   

Penelitian relevan kedua adalah skripsi yang berjudul Metode 

Pembelajaran Menulis di Sekolah (Penelitian Meta Sintesis Metode Pembelajaran 

Bahasa Indonesia) ditulis oleh Firda Adista Faisal  pada tahun 2014 persamaan 

dari skripsi tersebut adalah metode penelitian yang di gunakan kualitatif Meta 

sintesis metode penelitian studi dokumen, pada penelitian ini juga menggunakan 

langkah-langkah meta sintesis yang sama. Perbedaan dari penelitian tersebut 

adalah variabel yang di amati adalah Metode pembelajaran Menulis di Sekolah, 

kemudian dokumen yang digunakan dari tahun 2011 sampai 2013, data yang di 
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dapat mencangkup dokumen penelitian untuk SD, SMP, dan SMA. Hasil yang di 

dapatkan dari penelitian tersebut adalah terdapat sebelas metode yang di gunakan 

dalam pembelajaran menulis atau yang paling seringdi gunakan dalam kajian 

dalam penelitian antara tahun 2011 sampai tahun 2013 

C. Kerangka Pikir 

Agar penelitian ini lebih terarah dan peneliti dapat fokus dalam melakukan 

penelitian tentang Meta Sintesis Pengembangan skripsi Mahasiswa PGSD UMM 

Tahun 2013-2017 maka, peneliti membuat ringkasan berupa kerangka pikir 

sebagai berikut: 
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Kerangka Pikir Meta-Sintesis Pengembangan Bahan Ajar 

Mahasiswa UMM tahun 2013-2017

Sistem Pendidikan 

Perangkat Pembelajaran 

Jenis 
bahan 
ajar 

Struktur 
Bahan 
Ajar 

Ilustrasi 
Tehnik 
Penyus
usnan 

Rumpun 
Ilmu 

Tahun 
penelitia
n skripsi 

Media Promes Prota RPP Silabus Bahan 
Ajar 

Rumusan Masalah: 
Pemetaan Perbedaan bahan ajar dalam 
pengembangan bahan ajar Sekolah 
Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM 
Tahun 2013-2017 

 

Rumusan Masalah: 
Pemetaan penelitian bahan ajar dalam 
pengembangan bahan ajar Sekolah 
Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM 
Tahun 2013-2017 

 

Meta Sintesis 

Metode Penelitian: Jenis penelitian menggunakan analisis deskripsi,dengan sumber data 
skripsi pengembangan bahan ajar mahasiswa PGSD UMM dari tahun 2010-2017 yang 
berjumlah 22 skripsi, lokasi penelitian di digital Library Perpustakaan Pusat Kampus 3 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
 

Meta-Sintesis Pengembangan Bahan Ajar Sekolah Dasar Skripsi Mahasiswa 

PGSD UMM Tahun 2013-2017 



 


