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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan 

spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik atau dengan ungkapan lain, 

pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. 

Mengembangkan berarti memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan 

pengetahuan, teori, tindakan atau produk yang telah ada, sehingga menjadi lebih 

efektif dan efesien. Mengembangkan produk dalam arti luas dapat berupa 

memperbarui produk yang telah ada (sehingga menjadi lebih praktis, efektif, dan 

efesien) atau menciptakan produk baru (yang sebelumnya belum ada) 

(Sugiyono,2015:5-28). 

Pada bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan merupakan suatu 

proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian 

riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati 

berbagai tahap. Penelitian dan pengembangan juga untuk berbagai unsur dalam 

pendidikan seperti kurikulum, proses belajar, materi pembelajaran, dan 

pengukuran/penilaian (Putra, 2015:47). Produk-produk yang dihasilkan melalui 

penelitian pengembangan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan 

dengan kebutuhan (Sugiyono, 2015:412). 
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2. Model Pengembangan 

Ada beberapa model penelitian dan pengembangan dari berbagai ahli 

(Sugiyono, 2015:35-39) sebagai berikut. 

(1). Borg dan Gall 

Borg dan Gall mengemukakan sepuluh langkah dalam R&D yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik. Kesepuluh 

langkah tersebut yakni : (a) research and information collecting, (b) planning, 

(c) develop preliminary from a product, (d) preliminary field testing, (e) main 

product revision, (h) operational field testing, (i) final product revision, (j) 

dissemation and implementation. 

(2). Thiagarajan 

Thiagarajan menyatakan bahwa langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan disingkat dengan 4D, yang merupakan perpanjangan dari Define, 

Design, Development, dan Dissemination.Define (pendefinisian) berisi kegiatan 

untuk menetapkan produk yang akan dikembangkan, beserta spesifikasinya. 

Design (perancangan) berisi tentang kegiatan untuk membuat rancangan 

terhadap produk yang telah ditetapkan. Development (pengembangan) berisi 

kegiatan membuat rancangan menjadi produk dan menguji validitas produk. 

Dissemination (diseminasi) berisi kegiatan menyebarluaskan produk yang telah 

teruji untuk dimanfaatkan orang lain. 

(3). Robert Maribe Branch 

 Robert Maribe Branch mengembangkan desain pembelajaran dengan 

pendekatan ADDIE yang merupakan perpanjangan dari Analysis, Development, 

Implimation, dan Evaluation.Analysis berkaitan dengan kegiatan analisis 



12 

 

terhadap situasi sehingga dapat ditemukan produk yang perlu dikembangkan. 

Development adalah kegiatan pembuatan dan pengujian produk. Implentation 

adalah kegiatan menggunakan produk. Evaluation adalah kegiatan menilai 

apakah setiap langkah kegiatan dan produk sudah sesuai dengan spesifikasi atau 

belum. 

(4). Richey dan Klein 

 Richey dan Klein memfokuskan penelitian pengembangan bersifat 

analisis dari awal sampai akhir, antara lain : Perancangan, Produksi, dan 

Evaluasi (PPE). Perancangan berarti kegiatan membuat rancangan produk yang 

akan dibuat. Produksi adalah kegiatan membuat produk berdasarkan rancangan 

yang telah dibuat. Sedangakan evaluasi adalah kegiatan menguji, menilai 

seberapa tinggi produk telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.  

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai model penelitian dan 

pengembangan, peneliti memilih model penelitian milik Borg dan Gall. Hal ini 

dilakukan karena model penelitian dari Borg dan Gall sangat teliti pada setiap 

langkahnya dan bisa disesuaikan dengan kondisi peneliti sekaligus kondisi 

dilapangan. 

3. Langkah-langkah Model Pengembangan  

Langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini menggunakan teori 

Borg dan Gall (Sugiyono, 2015:35-37), yakni sebagai berikut. 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi, meliputi analisis kebutuhan, review 

literature, penelitian dalam skala  kecil, dan persiapan membuat laporan 

yang terkini. 
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2. Perencanaan, meliputi pendefinisian keterampilan, perumusan tujuan, 

penentuan urutan pembelajaran dan uji coba kelayakan. 

3. Pengembangan produk awal, meliputi penyiapan materi pembelajaran, 

prosedur/penyusupan buku pegangan, dan instrument evaluasi. 

4. Pengujian lapangan awal, dilakukan pada 1 sampai 3 sekolah. 

5. Revisi produk, melakukan revisi pada produk berdasarkan saran-saran pada 

uji coba. 

6. Uji coba lapangan, dilakukan pada 5-15 sekolah 

7. Revisi produk yang siap dioperasionalkan, melakukan revisi berdasarkan 

saran-saran dari uji coba. 

8. Uji coba lapangan operasional, dilakukan pada 10-30 sekolah. 

9. Revisi produk akhir, dilakukan berdasarkan saran dan uji lapangan. 

10. Mendesimalkan dan mengimplementasikan produk. 

Pada penelitian ini, peniliti memangkas tahap penelitian menjadi tujuh 

tahap. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

dan waktu penelitian. 

4. Sumber Belajar 

Seorang ahli pendidikan Edgar  Dale (1969) dalam Ari Dwi Haryono, 

M.Pd (2015:36) mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang dapat dimanfaatkan untuk memfalisitasi belajar seseorang. Jadi yang 

dimaksud sumber belajar adalah segala sesuatu baik yang ada di luar diri peserta 

didik berupa perangkat materi yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk  

memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi,pengetahuan,pengalaman dan keterampilan, 
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dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media 

cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar dan sebagainya yang 

dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Salah satu 

sumber belajar yang digunakan adalah buku panduan. 

Buku Panduan merupakan buku yang menyajikan informasi dan 

memandu atau memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan apa 

yang disampaikan di dalam buku tersebut. Sebuah Buku panduan dikatakan 

berhasil apabila panduan yang disampaikan di dalam buku tersebut dapat 

dipahami dan diterapkan baik oleh pembacanya.Buku panduan belajar siswa 

termasuk contoh dari bahan ajar yang berbasis cetak. Bahan cetak (printed) 

yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk 

keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi (Prastowo, 2015:42). 

5. Metode Karyawisata 

Karyawisata memiliki arti kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar. 

Sebagai contoh, mengajak siswa ke Balai Desa untuk mengetahui jumlah 

penduduk dan mengetahui susunan kepegawaian pada desa tersebut, selama satu 

jam pelajaran. Metode karyawisata merupakan metode penyampaian materi 

dengan cara membawa anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di 

lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara 

langsung (Sugihartono dkk, 2007:82). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

karyawisata merupakan kegiatan belajar dengan mengunjungi objek tertentu di 

luar kelas untuk mengamati objek secara langsung, seperti pabrik tahu, bengkel 

dan lain sebagainya. Kegiatan karyawisata ini disesuaikan dengan mata pelajaran 
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serta pelaksanaannya tidak harus pergi ke tempat jauh dan membutuhkan waktu 

serta biaya yang mahal. 

6. Kelebihan Metode Karyawisata 

Karyawisata merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di luar kelas. 

(Adelia, 2012:28-51) menyatakan bahwa kelebihan pembelajaran di luar kelas 

adalah sebagai berikut : 

a. Mendorong motivasi belajar siswa 

Dorongan motivasi belajar timbul karena kegiatan belajar menggunakan 

setting tempat diruang terbuka. 

b. Suasana belajar yang menyenangkan 

Di luar kelas membuat siswa senang, guru dapat bereksplorasi dalam 

menciptakan suasana belajar, seperti bermain, menjelah, rekreasi, meneliti, 

observasi dan lain sebagainya. 

c. Mengasah aktifitas fisik dan kreativitas  

Kegiatan belajar di luar kelas membuat aktivitas fisik, hal ini 

dikarenakan kegiatan ini menggunakan strategi belajar dengan 

memperagakan suatu penugasan. 

d. Penggunaan media pembelajaran yang konkret 

Media pembelajaran konkret dapat ditemukan dalam pembelajaran di 

luar kelas. 

e. Penugasan keterampilan dasar, sikap dan apresiasi 

Bentuk kegiatan belajar di luar kelas, seperti menjelajah atau mengamati 

lingkungan sekitar sekolah  dapat mendorong siswa untuk mempelajari 
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sesuatu yang mereka peroleh melalui benda-benda di lingkungan sekitar 

mereka. 

f. Penggunaan keterampilan sosial 

Dalam pembelajaran di luar kelas, siswa dapat mengaplikasikan 

keterampilan sosial yang telah dipelajari dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial. 

g. Keterampilan studi dan budaya kerja 

Kegiatan belajar di luar kelas mampu membuat siswa menguasai 

keterampilan studi, menumbuhkan budaya kerja, dan tidak menjadi pemalas. 

Keterampilan studi ini akan timbul karena ketika belajar di luar kelas siswa 

dituntut mencari, meneliti, mengamati dan mengumpulkan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkan dari berbagai sumber 

di luar kelas. 

h. Keterampilan bekerja kelompok 

Kegiatan pembelajaran di luar kelas, hamper semua diterapkan dalam 

kegiatan kelompok, untuk memudahkan guru mengontrol kegiatan siswa. 

i. Mengembangkan sikap mandiri 

Sikap mandiri dapat ditimbulkan pada saat pembelajaran di luar kelas, 

yang menghilangkan ketergantungan pada orang. Ketergantungan dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu kepada seorang guru. 

j. Hasil belajar permanen (tidak lupa dilupakan) 

Pengalaman secara langsung membuat siswa lebih lama mengingat 

bahkan tak terlupakan. 
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k. Tidak banyak memerlukan peralatan 

Pembelajaran di luar kelas tidak terlalu banyak membutuhkan peralatan, 

hanya beberapa peralatan untuk menulis. Walaupun membutuhkan sedikit 

peralatan, akan tetapi pembelajaran dapat optimal. 

l. Keterampilan intelektual 

Keterampialan intelektual dapat diperoleh dalam pembelajaran di luar 

kelas, sebab dalam kegiatan ini mereka dituntut mendefinisikan  dan 

mengidentifikasikan berbagai hal dan persoalan yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. 

m. Mendekatkan hubungan emosional antara guru dan siswa  

Kedekatan antara guru dan siswa dapat terjalin dengan adanya 

pembelajaran diluar kelas, karena kedudukan guru dan siswa sama rata. 

Pembelajaran dilakukan secara cultural, walaupun resmi (formal). Hubungan 

guru dan siswa layaknya persahabatan yang akrab, seperti orang tua dan 

anaknya. 

n. Mengarahkan sikap ke arah lingkungan yang lebih baik 

Sikap cinta terhadap lingkungan dapat ditanamkan dalam pembelajaran 

diluar kelas. Rasa cinta terhadap lingkungan dapat timbul dan tertanampada 

diri siswa karena mereka berhadapan dengan alam secara langsung sehingga 

mereka dapat merasakan alam secara langsung. 

o. Meaningful Learning 

Meaningful learning merupakan kegiatan pembelajaran dengan makna 

lebih bagi siswa. Siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya, dan 

keberadaannya lebih akurat. Dalam kondisi demikian siswa dapat 
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mempelajari berbagai hal yang tersedia dalam alam terbuka sehingga 

memperkaya wawasan mereka. 

p. Sangat mudah dalam mengatasi kendala belajar 

Kendala dalam pembelajaran pasti ada, akan tetapi bila dilaksanakan di 

luar kelas kendala pembelajaran dapat diatasi dengan mudah oleh guru. 

Misalnya, Kendala : 

1. Siswa keluyuran kemana-mana karena belajar di alam bebas 

2. Gangguan konsentrasi 

3. Kurang tepat waktu (waktu yang tersita) 

4. Pengelolahan kelas lebih sulit 

Cara mengatasinya : 

1. Guru hanya perlu memperhatikan siswa dan dibentuk belajar kelompok, 

sehingga pengawasannya mudah. 

2. Guru harus pandai memilih objek belajar yang benar-benar 

menyenangkan bagi siswa. 

3. Guru membuat jadwal yang paten dari segi tempat, waktu, dan 

pelaksanaan. Siswa tang terlambatt diberi hukuman yang bersifat 

mendidik atau menghibur. 

4. Guru menentukan area yang boleh dikunjungi oleh siswa, selain itu guru 

harus mengajak guru pendamping sehingga pengelolahan dikelas berjalan 

lebih efektif. 
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7. Kelemahan Metode Karyawisata 

Isjoni, (2007: 151-153)menyatakan bahwa kelemahan metode 

karyawisata yaitu karyawisata biasanya dilaksanakan di luar sekolah sehingga 

membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga membutuhkan alat 

transportasi, membutuhkan biaya untuk transportasi dan tiket masuk, 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga jangan sampai mengganggu 

kegiatan pembelajaran di sekolah, dan keamanan untuk siswa dan guru. 

Kelemahan metode karyawisata ini dapat diminimalkan oleh guru dengan 

menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, baik dari sekolah maupun luar 

sekolah selain itu memanfaatkan tempat-tempat yang ada di lingkungan sekitar 

sekolah sebagai tempat karyawisata sehingga tidak memerlukan waktu dan biaya 

yang mahal. 

8. Langkah-Langkah Metode Karyawisata 

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan metode karyawisata, tahap 

pelaksanaannya menurut (Hidayati, 2004:92) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut. 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan meliputi persiapan materi atau topik karyawisata, 

persiapan teoritis, persiapan perlengkapan, dan aspek-aspek yang menunjang 

karyawisata. 

b. Tahap pelaksanaan metode karyawisata di lapangan 

Tahap pelaksanaan agar sesuai dengan yang diharapkan maka harus sesuai 

dengan perencanaan yang sudah dibuat. 
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c. Tahap lanjut pelaksanaan karyawisata setelah kembali ketempat 

Kegiatan tindak lanjut ini meliputi penyusunan dan membuat laporan 

hasil karyawisata. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan 

bentuknya disesuaikan dengan tingkat serta jenjang pendidikan anak. Misal 

untuk anak SD cukup menceritakan kembali kegiatan karyawisata dengan 

bahasanya sendiri ataupun membuat karangan bebas tentang apa yang mereka 

alami saat kegiatan karyawisata. Tahap ketiga ini apabila terpenuhi dengan 

baik, maka guru  telah memahami salah satu indicator keberhasilan 

pelaksanaan metode karyawisata. 

 Rooijakkers, (2010:86-87) menyatakan bahwa suatu karyawisata akan 

berhasil apabila : 

a. Murid membuat rencana karyawisata dan hal itu dikerjakan bersama pelajar. 

Dalam perencanaan ini ditentukan apa saja yang akan dikerjakan murid 

selama karyawisata. 

b. Sistem karyawisata murid mendapatkan pengawasan serta bimbingan dari 

pengajarnya. Tugas pengajar dalam membimbing yaitu mendorong murid 

untuk melaksanakan rencana mereka, mengingatkan mereka bilamana ada 

bagian-bagian yang terlupakan serta memberi petunjuk sejauh itu perlu. 

Pengajar bertanggungjawab pula terhadap pelaksanaan rencana. 

c. Setelah karyawisata selesai murid harus menyusun laporan tertulis. 

Penyusunan laporan harus dicantumkan segala hal yang telah mereka 

kerjakan. Berdasarkan norma apa mereka telah mengerjakan itu semua dan 

apa yang menjadi alasannya. Selanjutnya pengajar membandingkan hasil 

yang telah dicapai murid dengan hal-hal yang telah tercantum dalam 
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pelaksanaan. Dengan begitu pengajar dapat mengukur apa yang telah dicapai 

oleh murid serta apa yang telah direncanakan. 

9. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran di Sd 

yang terdiri atas dua kajian pokok yaitu, pengetahuan sosial dan sejarah. 

Pengetahuan sosial mencakup antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi dan tata 

Negara. Bahan kajian sejarahmeliputi perkembangan masyarakat Indonesia sejak 

masa lalu hingga masa kini (Kurikulum SD dalam Aqib Zainal 2006:102) 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang 

SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi,sejarah,sosiologi dan 

ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis bertanggungjawab, serta 

warga dunia cinta damai (Aqib Zainal 2006:102) 

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah mata 

pelajaran yang diberikan dari SD sampai SMP dengan materi sejarah, 

antropologi, sosiologi, ekonomi dan tata negara. Mengkaji tentang peristiwa, 

konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu global. 

Di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan 

berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan pemahaman serta kemampuan analisis terhadap kondisional  

masyarakat dalam memasuki kehidupan yang dinamis. 



22 

 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalampada ilmu yang 

berkaitan. 

Ada beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial (IPS) di SD, yang antara lain : 

a. Fungsi 

IPS di Sekoloah Dasar berfungsi mengembangkan pengetahuan sikap 

keterampilan dasar untuk memahami kenyataan sosial siswa dalam kehidupan 

sehari-hari sedangkan pengajaran sejarah berfungsi menumbuhkan rasa 

kebangsaan dan bangga terhadap perkembangan masyarakat Indonesia sejak 

masa lalu hingga sekarang (Zainal Aqib, 2006:102) 

b. Tujuan 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut : 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusian. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat local, nasional dan global. 

e. Ruang Lingkup 
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Ruang lingkup pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, tempat dan lingkungan 

2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

3. Sistem sosial dan budaya 

4. Perilakunekonimi dan kesejahteraan 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang relevan di bawah ini terdapat Judul Penelitian, 

Persamaan dan Perbedaan yaitu: 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Penelitian Aris Riyanto 

yang berjudul 

“Penggunaan Metode 

Karyawisata Dalam 

Upaya Peningkatan 

Pembelajaran PKN 

Siswa Kelas IV SD 

Negeri Sumurarum”. 

1. Sama-sama 

menggunakan metode 

karyawisata 

2. Meningkatkan hasil 

belajar 

1. Metode karyawisata ini 

untuk materi IPS kelas 

IV tentang peninggalan 

sejarah 

2. Penggunaan metode 

karyawisata yang 

mengaitkan konsep 

pendidikan 

kewarganegaraan 

2 Penelitian yang 

dilakukan oleh Pipit Fitri 

Amarta yang berjudul 

“Pengembangan Buku 

Panduan Menulis Puisi 

Menggunakan Model 

MIND MAPPING pada 

siswa kelas V SD” 

1. Sama – sama 

mengembangkan buku 

panduan  

2. Menghasilkan buku 

panduan   

1. Pengembangan buku 

panduan metode 

karyawisata untuk mata 

pelajaran IPS materi 

peninggalan sejarah kelas 

IV 

2. Penelitian 

pengembangan Bord dan 

Gall 

3. Produk yang dihasilkan 

buku panduan metode 

karyawisata 
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C. Kerangka Pikir

Pengembangan Buku Panduan Metode Karyawisata Untuk 

Mata Pelajaran IPS Materi  Peninggalan Sejarah Pada Siswa 

Kelas IV SDN Panderejo Gempol 

Buku panduan metode karyawisata digunakan untuk menyajikan informasi dan memberikan 

tuntunan kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara membawa 

siswa mempelajari dan mengamati objek secara langsung yang berada di luar kelas 

Kondisi Ideal : 

1. Dengan adanya buku panduan siswa

dapat mempelajari dan mengamati

objek secara langsung

2. Melakukan pembelajran yang bisa

memotiasi siswa dan seharusnya

berpusat pada siswa

3. Dan siswa dapat belajar maupun

bermain dengan berkerjasama dan

berkomunikasi antar teman terkait

pembelajaran

Analisis Kebutuhan : 

1. Kebutuhan akan buku panduan untuk

mempelajari dan mengamati objek

secara langsung

2. Kegiatan pembelajaran yang belum

sepenuhnya berpusat pada siswa

3. Kurangnya buku panduan agar siswa

dapatmempelajari dan mengamati

objek secara langsung

Spesifikasi produk berupa 

buku panduan metode 

karyawisata mata pelajaran 

IPS kelas  IV materi 

peninggalan sejarah yang 

akan dikembangkan 

Kualitas buku panduan 

metode karyawisata untuk 

mata pelajaran ips materi 

peninggalan sejarah 

Pengembangan buku 

panduan metode 

karyawisata yang 

dikembangkan layak 

digunakan siswa kelas  

IV mata pelajaran IPS 

materi peninggalan 

sejarah di SDN 

Panderejo Gempol 

Instrument Penilaian 

-Obserasi

-Wawancara

-Dokumentasi

1. Mengetahui spesifikasi produk yang dihasilkan yaitu berupa buku panduan

metode karyawisata dapat meningkatkan mata pelajaran IPS

2. Mengetahui kualitas buku panduan metode karyawisata untuk mata pelajaran

IPS materi peninggalan sejarah

3. Mengetahui kelayakan buku panduan metode karyawisata siswa kelas IVmata

pelajaran IPS materi peninggalan sejarah




