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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas: (a) latar belakang, (b) rumusan 

masalah, (c) tujuan penelitian, (d) spesifikasi produk pengembangan, (e) 

pentingnya peneltian pengembangan, (f) asumsi dan keterbatasan penelitian 

pengembangan, (g) penjelasan istilah. 

A. Latar Belakang 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Istilah yang sering 

dijumpai yaitu “Buku Adalah Jendela Ilmu Pengetahuan”, dengan kata lain 

seseorang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dapat melakukan kegiatan 

membaca buku. kegiatan membaca buku dapat dilakukan dimana saja, terutama 

ketika disekolah. Buku dan sekolah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Buku yang berada disekolah berisikan materi-materi penting yang 

dimanfaatkan guru untuk diajarkan kepada siswa. Guru bisa saja memberikan 

pembelajaran tanpa menggunakan buku tetapi materi yang disampaikan bisa 

terbatas. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas guru dipastikan akan 

membaca buku materi yang diajarkan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada 

siswa. Tujuannya agar siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang faktual.  

Adanya buku juga akan mempermudah guru dalam memahamkan siswa 

terhadap materi karena selain siswa dapat berinteraksi kepada guru mereka dapat 

berinteraksi langsung kepada buku yang disediakan. Penyediaan buku disekolah 

dapat memberi peluang kepada siswa untuk bisa mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang mereka miliki. Melakukan kegiatan membaca buku siswa akan 

mendapatkan informasi penting yang sebelumnya belum mereka dapatkan. 
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Membaca buku merukapan hal yang positif yang bisa siswa lakukan pada 

saat kegiatan pembelajaran dikelas atau disaat jam istirahat. Materi yang 

disampaikan guru dapat siswa perkuat dengan membaca buku sesuai materi yang 

guru ajarkan di kelas. Salah satu buku yang terdapat disekolah adalah buku 

pelajaran, dimana buku tersebut sering digunakan siswa. Buku pelajaran yang 

digunakan siswa dapat menunjang kegiatan belajar. Perlu disadari hingga saat ini, 

buku pelajaran adalah sumber belajar yang sangat penting untuk siswa (Mulyasa, 

2013:49-50).  

Buku sebagai sumber belajar bagi siswa memberikan manfaat ilmu 

pengetahuan. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Prastowo (2018:49) yang 

menyatakan “Buku yang dimaksud sebagai sumber belajar adalah yang berisi teks 

tertulis yang mengandung ilmu pengetahuan”. Sumber belajar itu sendiri adalah 

segala bentuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh guru atupun siswa untuk 

mempelajari materi pelajaran (Haryono, 2015:37). Pada saat pembelajaran dikelas 

selain penyampaian materi mengunakan buku yang tersedia sebagai sumber belajar 

utama guru juga dapat memakai buku pelengkap dengan muatan materi yang luas. 

Selain memiliki cakupan materi yang luas, buku sebagai sumber belajar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah. Kualitas pembelajaran yang baik 

akan mendukung pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan saat ini yaitu 

Kurikulum 2013.  

Salah satu kunci sukses keberhasilan impelemenasi Kurikulum 2013 adalah 

sumber belajar yang memadai (Mulyasa, 2013:49). Sehubungan dengan itu 

pemerintah sudah mempersiapkan sebagian besar sumber belajar yaitu berupa buku 

guru dan pedoman belajar buku siswa. Pendayagunaan buku sumber belajar yang 
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disediakan oleh pemerintah untuk sekolah perlu dikaitkan dengan muatan materi 

didalamnya. Hal ini karena mengenai pembelajaran yang dilaksanakan dikelas 

merupakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu dimana melibatkan beberapa mata pelajaran, bahkah bisa lintas rumpun 

mata pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu (Prastowo, 2013:126). Tema 

sendiri memiliki arti yaitu merupakan alat atau wadah yang dimanfaatkan untuk 

mengenalkan berbagai konsep kepada siswa secara utuh (Majid, 2013:86). Oleh 

karena itu, materi yang tersedia harus dapat mendukungan dengan tujuan 

pembelajaran agar pencapaian kompetensi yang diharapkan dapat dicapai.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada 

tanggal 28 November 2018 kepada guru kelas IV SDN Tulusrejo 3 Kota Malang 

menyatakan bahwa materi yang terdapat pada buku guru dan buku siswa yang 

disediakan oleh pemerintah memiliki materi kurang dan dapat dikatakan terbatas. 

Salah satunya yaitu pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 hewan 

dan tumbuhan dilingkunganku. Guru juga menambahkan bahwa materi yang 

tersedia pada buku siswa kurang sesuai dengan soal yang diujikan ketika ulangan 

semester. Dalam kaitannya pemilihan buku yang digunakan sebagai sumber belajar 

oleh guru hendaknya lebih mengutamakan buku wajib, yaitu buku guru dan buku 

siswa yang berkaitan langsung dengan pencapaian kompetensi, tetapi bila dijumpai 

permasalahan diatas maka guru dapat mengatasinya dengan penambahan buku 

pelengkap lainnya.  

Pemilihan buku pelengkap sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa, 

hendaknya guru berpedoman pada buku wajib yaitu buku siswa. Hal ini disebabkan 

karena guru harus menyesuaikan materi yang terdapat pada buku wajib, sehingga 
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diharuskan ada kerterkaitan materi antara buku pelengkap dengan buku wajib. 

Untuk mengantisiasi penyediaaan buku yang tidak sesuai dengan pedoman materi 

buku wajid guru dapat melakukan pengembangan sendiri terhadap buku pelengkap 

yang akan disediakan. Menambahkan buku pelengkap berarti menambahkan 

penggunaan sumber belajar untuk menunjang proses pembelajaran. Kondisi ideal 

yang dapat dimaknai yaitu semakin banyak sumber belajar yang digunakan maka 

semakin bertambah pula wawasan serta cakrawala berfikir siwa terhadap ilmu 

pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan oleh guru 

adalah minat baca siswa terhadap buku yang akan dikembangkan.  

Melihat hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 september 2018 

kepada guru kelas IV SDN Tulusrejo 3 Kota Malang mengungkapkan bahwa minat 

baca siswa kelas IV cenderung sangat kurang. Permasalahan ini bisa disebabkan 

karena ketersediaan buku pada kelas terbilang kurang. Selanjutnya buku yang 

tersedia kurang menarik minat baca siswa kelas IV, hal ini dapat dilihat dari 

observasi yang dilakukan yaitu buku yang terdapat pada kelas IV memiliki tahun 

terbitan yang lama serta gambar pada buku menggunakan warna hitam saja tidak 

ada perpaduan warna dan font yang digunakan terlalu kecil sehingga membuat 

tampilan buku menjadi kurang menarik. Untuk mengatasi permasalah diatas yaitu 

perlu adanya suatu pengembangan buku pelengkap sebagai tambahan sumber 

belajar siswa kelas IV SDN Tulusrejo 3 Kota Malang yang menarik yang inovatif 

sehingga mempermudah guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

membangkitkan perasaan senang kepada buku tersebut. Apabila perasaan senang 

terhadap buku sudah tertanam kepada siswa maka rasa minat untuk membaca akan 

terbentuk. 
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Sesuai hasil analisi kebutuhan yang dilaksanakan di kelas IV SDN Tulusrejo 

3 Kota Malang maka diperlukannya inovasi pengembangan buku pelengkap 

sebagai sumber belajar tambahan siswa. Sehingga untuk mengakomodasi 

kebutuhan tersebut peneliti ingin mengembangkan sebuah produk yaitu buku 

ensiklopedia. Buku ensiklopedia yang peneliti kembangkan dibuat dengan 

memiliki banyak warna yang membuat siswa tertarik membacanya serta memiliki 

tabel “Sudahkah Kamu Tahu ?” yang memuat fakta-fakta menarik sehingga dapat 

memberikan informasi tambahan bagi siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Ensiklopedia adalah sebuah karya rujukan yang berisikan keterangan 

atau uraian mengenai berbagai banyak hal yang termasuk dalam bidang ilmu 

pengetahuan, dalam penyusunannya biasanya menurut abjad atau tema (KBBI, 

2016). Ensiklopedia termasuk sebagai salah satu bentuk buku dalam kategori 

sumber belajar (Majid, 2017:170).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Faridah (2014) menunjukkan hasil 

keefektifan berdasarkan hasil belajar siswa mendapatkan persentase 86,67% 

dengan kategori sangat baik, serta hasil respons siswa terhadap ensiklopedia 

dinyatakan hasil sangat baik dengan presentase 99%. Ensiklopedia yang 

dikembangkan Herdianti (2015) dalam penelitiannya memiliki kualitas sangat baik 

dengan presentasi keidealan 87,1%; 86,3%; 93.3% yang diperoleh dari 1 ahli 

materi, 3 orang peer reviewer, dan 2 orang reviewer. Untuk segi kualitas 

mendapatkan presentase baik yang didapatkan menurut 2 orang ahli media, 

sedangkan untuk respon siswa sangat setuju dengan hasil presentase keidealan 91%. 

Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan Aturochma (2017) dengan hasil validasi 

yang dilakukan dua kali menyatakan bahwa pengembangan ensiklopedia 
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menyatakan layak tanpa revisi. Presentase hasil validasi tahap satu dan dua pada 

penelitian tersebut yaitu 83,33% menjadi 100% oleh ahli media, 90% menjadi 

100% oleh ahli materi, dan 97,22% menjadi 100% oleh ahli pembelajaran. 

Selanjutnya pada hasil uji coba kelopok kecil memperoleh presentase 94,44% serta 

hasil uji coba memperoleh hasil 96,25%.  

Dari hasil penelitian yang sudah disebutkan, kesimpulan yang didapatkan 

yaitu bahwa pengembangan ensiklopedia sangat menarik bagi siswa. 

Pengembangan ensiklopedia sebagai sumber belajar membuat hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. Maka dapat dinyatakan bahwa pengembangan ensiklopedia 

sebagai sumber belajar perlu dilakukan untuk siswa kelas IV SDN Tulusrejo 3 Kota 

Malang. Selanjutnya dengan mengkaji materi yang terdapat kekurangan yaitu pada 

tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 hewan dan tumbuhan 

dilingkungan rumahku maka penelitian pengembangan ini mengambil judul 

“Pengembangan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) 

Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas. Maka rumusan 

masalah penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Bagaimanakah Pengembangan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik 

Sumber Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar? 
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2. Bagaimanakah kevalidan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber 

Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar? 

3. Bagaimanakah kemenarikan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber 

Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar yang di kembangkan?  

C. Tujuan Penelitian 

Dari penentuan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui: 

1. Langkah-langkah Pengembangan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik 

Sumber Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar 

2. Kevalidan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) Tema 

3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

3. Kemenarikan Pengembangan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber 

Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar yang dikembangkan 

D. Spesifikasi Produk Pengembangan 

Produk yang dikembangkan yaitu berupa Buku Enterdal (Ensiklopedia 

Tematik Sumber Daya Alam). Buku tersebut akan dipergunakan sebagai sumber 

belajar untuk siswa kelas IV sekolah dasar. Pengembangan sumber belajar buku 

ensiklopedia diatas meliputi beberapa hal dibawah ini: 
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1. Tampilan Bentuk Produk 

Pengembangan buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) 

memiliki desain cover dan isi yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Corel 

Draw X7 sehingga memiliki tampilan gambar menarik, dan interaktif. Penggunaan 

ukuran untuk buku ini yaitu 21 cm × 25 cm. Bagian isi buku, peneliti menggunakan 

kertas Art Paper 150 Gr Matte dengan permukaan kertas yang halus dan 

permukaannya juga licin, sedangkan pada bagian cover depan dan belakang peneliti 

menggunakan jilid Hard Cover yang cukup tebal dengan tambahan laminasi Doff. 

Buku ensiklopedia tersebut terdiri atas 30 halaman dimana didalamnya memuat 

kata pengantar, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, isi materi daftar 

pustaka dan biodata penulis. 

2. Tampilan Isi Produk 

Sajian isi produk buku ini berupa materi sumber daya alam yang meliputi 

pengertian, jenis, pengelolaan, dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan tema 

dan potensi sumber daya alam yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Tema yang 

digunakan yaitu Tema 3 peduli terhadap makkluk hidup subtema 1 hewan dan 

tumbuhan dilingkungan rumahku. Materi yang disajikan ini juga di sesuaikan 

dengan penggunaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.  

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Hasil yang peroleh dari penelitian pengembangan ini adalah buku Enterdal 

(Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) ini dapat memberikan dampak yang 

positif dalam penyelengaraan pembelajaran dikelas sehingga siswa dapat 
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memahami materi dengan baik. Adapun pentingnya pengembangan buku ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk Sekolah 

Memberikan pengetahuan baru dalam berinovasi untuk mengembangan 

sumber belajar dalam bentuk buku ensiklopedia dengan muatan tema dalam buku 

guru dan buku siswa, sehingga dengan harapan meningkatkan kualitas pendidikan 

di sekolah.  

2. Untuk Guru 

Memberikan wawasan baru mengenai inovasi pengembangan buku dalam 

bentuk ensiklopedia untuk menyajikan materi yang lebih baik di kelas. 

3. Untuk Siswa 

Mengenalkan buku ensiklopedia untuk meningkatkan minat baca siswa, 

sehingga penguatan materi oleh siswa dapat cepat tercapai. 

4. Bagi Peneliti Lainnya 

Menambah referensi bacaan untuk penelitian sejenis mengenai 

pengembangan buku ensiklopedia sebagai sumber belajar.   

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber 

Daya Alam) ini memiliki beberapa asumsi sebagai berikut: 

1. Muatan materi yang disajikan pada buku siswa dapat dikatakan kurang dan 

masih terbata. 

2. Siswa memiliki minat baca yang kurang dikarenakan buku-buku yang 

tersedia kurang membuat siswa tertarik untuk membacanya. 
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Keterbatan penelitian yang dilakukan terhadap pengembangan buku ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) memiliki

komponen yang terdiri dari kertas sehingga bila terkena air secara berlebihan

akan mengakibatkan kerusakan pada media.

2. Ensiklopedia yang dikembangkan berbentuk buku, yang pada umumnya

memakan tempat bila di letakkan pada tas atau tempat lainnya.

3. Pengembangan buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam)

terbatas pada materi kelas IV tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan

subtema 1 hewan dan tumbuhan dilingkungan rumahku saja.

G. Definisi Operasional

1. Sumber belajar adalah segala bentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan guru

ataupun siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran.

2. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu diaman terdiri atas

beberapa muatan mata pelajaran yang disusun menggunakan tema dan

didalam tema tersebut terdiri dari beberapa subtema dengan masing-masing

subtema memiliki beberapa pembelajaran dan digunakan dari kelas 1 hingga

kelas 6 sekolah dasar.

3. Penelitian pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang

memfokuskan penelitianyan pada aspek pengembangan suatu objek yang

dapat menghasilkan produk dengan keefektifan yang baik.

4. Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) adalah sumber

belajar tambahan yang dapat digunakan guru atau siwa untuk lebih

memahami materi mengenai sumber daya alam.




