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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Penelitian Pengembangan 

Model penelitian pengembangan merupakan model penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut, untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya 

dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut. Menurut Setyosari (2012) mengatakan bahwa dalam 

penelitian dan pengembangan (R&D) adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Menurut Sugiyono (2015), langkah-langkah penelitian pengembangan 

menggunakan metode Research and Development (R&D). Langkah-langkah 

pengembangan meliputi: (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) 

Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Uji coba produk, (7) 

Revisi produk, (8) Uji coba pemakaian, (9) Revisi produk , (10) Produksi masal. 

Tomlinson (1998) mengajukan langkah-langkah pengembangan bahan ajar 

sebagai berikut: (1) mengidentifikasi kebutuhan materi yang perlu dibutuhkan, (2) 

mengeksplorasi kondisi lingkungan wilayah tempat bahan ajar yang akan 

digunakan, (3) menentukan masalah atau topik yang sesuai dengan kenyataan 

yang ada di lingkungan siswa untuk diajarkan, (4) memilih pendekatan, latihan 
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dan aktifitas serta pendekatan prosedur pembelajaran, dan (5) menulis rancangan 

materi bahan ajar. 

Berdasarkan dari variasi model pengembangan yang ada dapat 

memberikan beberapa keuntungan yaitu kita dapat memilih dan menerapkan dari 

salah satu model desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang kita 

hadapi di lapangan, selain itu kita juga dapat mengembangkan dan membuat 

model turunan dari model-model yang telah ada, ataupun kita juga dapat meniliti 

dan mengembangkan desain yang telah ada untuk di uji cobakan dan diperbaiki 

sehingga nanti akan memperoleh baha ajar yang berkualitas dan dapat digunakan 

sebagai sumber belajar bagi siswa. 

 

2.2 Bahan Ajar 

2.2.1 Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Prastowo, A (2012) bahan ajar pada dasarnya merupakan segala 

bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Dengan menggunakan bahan ajar memungkinkan 

siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut 

dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu (Majid, 2010). 

Berdasarkan definisi-definisi bahan ajar di atas, maka dapat dirangkum 

bahwa bahan ajar merupakan segala bahan baik dalam bentuk informasi, alat 



 

 

 

12 

 
 

maupun teks yang nantinya akan mencapai standar kompentensi yang telah di 

tentukan. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan ajar tertulis maupun tidak 

tertulis (Amri, 2010). 

2.2.2 Peran Bahan Ajar 

Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran 

penting. Peran tersebut menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008) meliputi 

peran bagi guru, siswa, dalam pembelajaran klasikal, individual, maupun 

kelompok. Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas akan dijelaskan masing-

masing peran sebagai berikut: 

1. Bagi guru bahan ajar memiliki peran yaitu: 

a. Menghemat waktu guru dalam mengajar. 

Adanya bahan ajar, siswa dapat ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik 

atau materi yang akan dipelajarinya, sehingga guru tidak perlu 

menjelaskan secara rinci lagi. 

b. Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. 

Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran maka guru lebih bersifat 

memfasilitasi siswa dari pada penyampai materi pelajaran.  

c. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. 

Adanya bahan ajar maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru 

memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami 

suatu topik pembelajaran, dan juga metode yang digunakan lebih variatif 

dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah. 
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2. Bagi siswa bahan ajar memiliki peran yaitu: 

a. Siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru; 

b. Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja dikehendaki; 

c. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri; 

d. Membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. 

3. Dalam pembelajaran klasikan bahan ajar memiliki peran yaitu: 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama; 

b. Dapat dijadikan pelengkap/suplemen buku utama; 

c. Dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa; 

d. Dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang 

bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik 

dengan topik lainnya. 

4. Dalam pembelajaran individual bahan ajar memiliki peran yaitu: 

a. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran; 

b. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa 

memperoleh informasi; 

c. Penunjang media pembelajaran individual lainnya. 

5. Dalam pembelajaran kelompok, bahan ajar memiliki peran yaitu: 

a. Sebagai bahan terintegrasi dengan proses belajar kelompok; 

b. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utaman. 

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar disusun dengan tujuan, yaitu: 1) menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, 
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yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan 

sosial siswa; 2) membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh; 3) memudahkan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran (Depdiknas, 2008). 

Secara garis besar bahan ajar memiliki fungsi yang dibedakan menjadi dua 

macam yaitu fungsi bagi guru dan bagi siswa. Fungsi bahan ajar bagi guru adalah 

untuk mengarahkan semua aktifitas dalam proses pembelajaran sekaligus 

merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada sisa. 

Sedangkang bagi siswa yaitu akan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran 

dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari (Lestari, 2013).  

2.2.4 Jenis Bahan Ajar 

Menurut Majid (2010) mengelompokkan bahan ajar kedalam 4 jenis yaitu: 

1) Bahan Ajar Cetak yang dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti 

handout, buku, Lembar kegiatan Siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto (gambar) 

dan model (maket), 2) Bahan Ajar Dengar (Audio), dapat berupa kaset, radio, 

piringan hitam dan compact disk audio. Bahan ajar audio dapat menampilkan 

pesan yang memotivasi, 3) Bahan Ajar Pandang Dengar (Audio Visual), dapat 

berupa video compact disk dan film, 4) Bahan Ajar Interaktif merupakan 

kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, aimasi, dan 

video) yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan 

atau perilaku alami dari suatu presentasi. 

Menurut Arsyad (2007) media cetak mempunyai beberapa kelebihan dan 

kelemahan dalam pembelajaran, adapun kelebihannya yaitu: (1) dapat menyajikan 
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pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak, (2) dapat dipelajari oleh siswa 

sesuai dengan kebutuhan dan minat, (3) dapat dipelajari kapan dan dimana saja 

karena mudah dibawa dan akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar 

dan warna, dan perbaikan/revisi mudah dilakukan, dan kekurangannya antara lain: 

(1) proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, (2) bahan cetak 

yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk 

membacanya, (3) apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak 

dan sobek. 

2.2.5 Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif 

Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah, maka materi zat aditif dan zat adiktif diajarkan 

pada kelas VIII semester ganjil. Zat aditif dan zat adiktif memiliki Kompetensi 

Inti sebagai berikut: 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,  

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya; 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan  

  prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  

  teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata; 

KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,  
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mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

Kompetensi dasar serta ruang lingkup materi yang harus dikuasai siswa 

dalam materi zat aditif dan zat adiktif adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Ruang Lingkup Materi dari Zat Aditif  

dan Zat Adiktif.  

KOMPETENSI DASAR RUANG LINGKUP MATERI 

Pengetahuan Keterampilan Pengetahuan Keterampilan 

3.6 Menjelaskan 

berbagai zat aditif 

dalam makanan 

dan minuman, zat 

adiktif, serta 

dampaknya 

terhadap 

kesehatan. 

4.6 Membuat 

karya tulis 

tentang dampak 

penyalahgunaan 

zat aditif dan zat 

adiktif bagi 

kesehatan. 

3.6.1 Menyebutkan 

jenis-jenis zat 

aditif dan zat 

adiktif. 

3.6.2 Memberi 

contoh zat 

aditif alami 

dan buatan. 

3.6.3 Mengidenti 

fikasi 

pewarna 

alami dan 

pewarna 

buatan 

dalam 

makanan 

dan 

minuman. 

3.6.4 Mengidenti 

fikasi 

pemanis 

pada 

minuman. 

3.6.5 Mengidenti 

fikasi bahan 

pengawet 

pada 

makanan. 

3.6.6 Menganali-

sis pengaruh 

4.6.1 Membuat dan 

menyajikan 

hasil karya 

tulis tentang 

penyalahguna

an zat aditif 

dan zat adiktif 

bagi kesehatan 

dalam bentuk 

kliping. 
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zat aditif 

terhadap 

kesehatan. 

3.6.7 Menyimpul

kan hasil 

percobaan/e

ksperimen 

zat aditif 

dalam 

makanan 

dan 

minuman. 

3.6.8 Menjelaska

n cara kerja 

zat adiktif 

dalam 

tubuh. 

3.6.9 Menganalisi

s dampak 

penyebaran 

narkoba di 

masyarakat. 

3.6.10 Membuat 

model 

tentang 

bahaya 

rokok bagi 

kesehatan. 

 

2.3 Buku Ajar 

2.3.1 Pengertian Buku Ajar 

Salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam dunia pendidikan adalah 

buku. Buku ajar berbeda dengan buku teks, karena buku ajar disusun berdasarkan 

ketentuan-ketentuan khusus yang terkait dengan pembelajaran siswa. Maka buku 

ajar disusun untuk memenuhi kebutuhan siswa, agar sesuai dengan ciri 

karakteristik siswa, dan berdasarkan rencana kegiatan belajar siswa. Buku ajar 

merupakan salah satu sumber belajar, yakni segala sesuatu yang memudahkan 



 

 

 

18 

 
 

siswa memperoleh sejumlah informasi pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2007). 

2.3.2 Fungsi dan Manfaat Buku Ajar 

Menurut Prastowo (2012) mengatakan bahwa fungsi buku ajar yaitu: 1) 

digunakan sebagai bahan referensi oleh siswa, 2) sebagai bahan evaluasi, 3) 

sebagai alat bantu pendidikan dalam melaksanakan kurikulum, 4) sebagai salah 

satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidikan, dan 

5) sebagai sarana untuk peningkatan karier dan jabatan. 

Buku ajar sangat bermanfaat digunakan dalam pembelajaran, adapun 

manfaat buku ajar tidak hanya bagi siswa namun pengajarpun akan terbantu. Buku 

ajar yang baik membantu mereka dalam menentukan materi apa yang akan 

disampaikan. Buku ajar yang baik juga memberikan sejumlah alternatif materi 

yang dapat digabungkan dengan materi dari sejumlah sumber lainnya. Cara 

penyajian dalam sebuah buku ajar dapat dijadikan contoh untuk menyajikan bahan 

dalam kegiatan pembelajaran siswa (Trisahid, 2016). 

2.3.3 Karakteristik Buku Ajar 

Terdapat beberapa hal penting dalam pembuatan dan pengembangan buku 

ajar (buku teks) yang perlu dipahami yaitu tentang karakteristik atau ciri-ciri 

khusus dari bahan ajar ini. Dengan memahami karakteristik dari buku ajar ini kita 

akan lebih mudah mengidentifikasi ciri-cirinya, kemudian bisa menyusunnya. 

Ciri-ciri khusus itu terlihat sebagai berikut: 1) buku teks disusun berdasarkan 

pesan kurikulum pendidikan, 2) buku teks memfokuskan ke tujuan tertentu, 3) 

buku teks menyajikan bidang pelajaran tertentu, 4) buku teks berorientasi kepada 
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kegiatan belajar siswa, 5) buku teks dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di 

kelas, 6) pola sajian buku teks disesuaikan dengan perkembangan intelektual 

siswa sasaran, 7) gaya sajian buku teks dapat memunculkan kreativitas dalam 

belajar (Muslich, 2010). 

 

2.4 Laboratorium 

2.4.1 Pengertian Laboratorium 

Laboratorium merupakan tempat proses belajar mengajar dengan aktivitas 

praktikum yang melibatkan interaksi antara siswa, peralatan, dan bahan. Melalui 

kegiatan praktikum di laboratorium diharapkan siswa dapat mempelajari, 

memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung mengenai sifat, rahasia dan 

gejala-gejala alam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara verbal 

(Suprayitno, 2010). 

Laboratorium adalah suatu tempat dimana percobaan dan penyelidikan 

dilakukan (Rusman, 2012). Tempat yang dimaksud dapat berupa sebuah ruangan 

yang tertutup yang biasa disebut sebagai gedung laboratorium atau ruang 

laboratorium atau sebuah tempat terbuka seperti kebun, hutan atau alam. Dengan 

laboratorium di harapkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Melihat hal ini pemerintah telah membangun laboratorium-laboratorium 

IPA di sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitasnya 

(Mastika, 2014). 
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2.4.2 Manfaat dan Fungsi Laboratorium 

Berdasarkan Kurikulum 2013 seorang guru, khususnya guru IPA, dituntut 

memiliki kreativitas untuk mengembangkan topik-topik praktikum yang belum 

tercakup di dalam petunjuk praktikum yang ada, tetapi harus dipraktikkan sesuai 

kompetensi dasar yang ada dalam silabus. Oleh karena itu, manfaat laboratorium 

IPA dalam implementasi Kurikulum 2013 menjadi sangat penting. Adapun 

manfaat laboratorium IPA di sekolah diantaranya yaitu: 

a. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk merangsang siswa agar mampu 

memunculkan berbagai permasalahan terkait gejala, fakta, fenomena alamiah 

dan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan pengamatan, percobaan, 

bernalar, dan mengambil kesimpulan untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. 

b. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan dan sikap 

ilmiah serta kebiasaan menemukan pemecahan masalah untuk mengembangkan 

daya inovasi dan kreativitas siswa. 

c. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk memperdalam pengetahuan dari suatu fakta yang diselidiki atau 

diamatinya. 

d. Laboratorium sekolah berfungsi sebagai tempat untuk melatih siswa bersikap 

cermat, bersikap sabar dan jujur, berpikir kritis dan cekatan. 

e. Laboratorium sebagai tempat bagi para siswa untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. 
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Laboratorium memiliki fungsi yang sangat banyak baik dibidang peneltian, 

pendidikan, dan lain-lain. Secara umum laboratorium berfungsi sebagai tempat 

untuk menguatkan/memberi kepastian keterangan (informasi), menentukan 

hubungan sebab akibat (causalitas), membuktikan benar tidaknya faktor-faktor 

atau fenomena-fenomena tertentu, membuat hukum atau dalil dari suatu fenomena 

apabila sudah dibuktikan kebenarannya, mempraktikkan sesuatu yang diketahui, 

mengembangkan keterampilan, memberikan latihan, menggunakan metode ilmiah 

dalam memecahkan problem dan untuk melaksanakan penelitian perorangan 

(individual research) (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) fungsi dari ruangan 

Laboratorium IPA adalah sebagai tempat pembelajaran, tempat peragaan, dan 

tempat praktik IPA. Secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut: 

a. Melengkapi pelajaran teori yang telah diterima dengan praktik sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung 

untuk meningkatkan kompetensi siswa. 

b. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa. 

c. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakekat kebenaran 

ilmiah dari sesuatu obyek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

d. Menambah keterampilan dalam mempergunakan alat media yang tersedia 

untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah. 

e. Memupuk rasa ingin tahu sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon 

ilmuwan. 
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f. Memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai keterampilan yang diperoleh, 

penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja dilaboratorium. 

 

2.5 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang telah  

dirancang dengan sedemikian rupa agar siswa dapat aktif membangun konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesisi, mengumpulkan data dengan bermacam-macam teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum 

atau prinsip yang ditemukan (Hosnan, 2014). Sedangkan menurut Kosasih (2014) 

mengatakan bahwa pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan dalam 

kegiatan pembelajaran yang lebih mengutamakan kreatifitas dan penemuan siswa 

sehingga memperoleh pengalaman belajar berdasarkan kesadaran dan kepentingan 

siswa sendiri. 

2.5.1 Tujuan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Berikut ini enam (6) tujuan pembelajaran 

menurut Daryanto (2014) dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu: 

1) Meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa; 

2) Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik; 
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3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar 

merupakan suatu kebutuhan; 

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi; 

5) Melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

artikel ilmiah; 

6) Mengembangkan karakter siswa. 

2.5.2 Kriteria Pendekatan Saintifik 

Konsep pendekatan saintifik yang disampaikan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dipaparkan minimal ada tujuh (7) kriteria dalam 

pendekatan saintifik. Kriteria pendekatan saintifik yang digunakan pada 

pembelajaran kurikulum 2013 adalah: 

a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dogeng semata. 

b. Penjelasan guru, respon siswa dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

pransangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berfikir logis. 

c. Mendorong dan menginspirasi siswa berfikir secara kritis, analis, dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirsi siswa mampu berfikir hipotek dalam melihat 

perbedaan, kesamaan dan tautan satu sama lain dari materi. 
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e. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan dan 

mengembangkan pola berfikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran (Hosnan, 2014). 

2.5.3 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam proses 

pembelajaran meliputi menggali informasi melalui mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/data, kemudian menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan. Adapun penjabaran dari langkah-langkah pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran menurut Rakhmawati (2015) disajikan sebagai 

berikut: 

1) Mengamati (observasi) 

Mengamati mengutamankan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Kegiatan mengamati memiliki keunggulan tertentu, 

seperti menyajikan media obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu siswa. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi 

yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi. 
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2) Menanya 

Guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya 

mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu 

membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan tentang hasil 

pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenan dengan 

fakta, konsep prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang 

bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Melalui 

kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Semakin terlatih dalam 

bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan 

tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dari beragam 

sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan siswa, dari sumber yang 

tunggal sampai sumber yang beragam. Adapun kompetensi yang diharapkan 

dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

3) Menumpulkan informasi 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca 

buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, 

atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas 

mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain 

selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan nara 
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sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang disiswai, mengembangkan kebiasaan 

belajar dan belajar sepanjang hayat. 

4) Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a 

Tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan 

informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi 

dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan. Kegiatan ini lakukan untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan informasi 

tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur 

dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses 

berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas 

menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan 
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ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. 

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk 

kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama metransfer per 

istiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan 

peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak 

berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

5) Menarik kesimpulan 

Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan 

berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam 

satu kesatuan kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan. 

6) Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. Adapun kompetensi 

yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 

singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar. 
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2.6 Pengembangan Buku Ajar dengan Pendekatan Saintifik Berbasis 

Laboratorium 

Tahap-tahap pengembangan buku ajar dengan pendekatan saintifik berbasis 

laboratorium kurang lebih sama dengan tahap-tahap pengembangan buku ajar 

pada umumnya. Perbedaan antara buku ajar biasa dengan buku ajar dengan 

pendekatan saintifik berbasis laboratorium adalah terletak pada bentuk penyajian 

materi dan keterampilannya. Penyajian materi untuk buku ajar yang 

dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik. Artinya penyajian materi pada 

buku ajar yang menggunakan pendekatan saintifik sedapat mungkin dikaitkan 

dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari dan memberikan kasus untuk dipelajarai dan diselesaikan 

berupa aktivitas saintifik, baik dikerjakan secara individu maupun kelompok. 

Adapun langkah-langkah pengembangan buku ajar yang akan 

dikembangkan sesuai dengan penyusunan buku ajar menurut Muslich (2010), 

yang di kembangkan peneliti dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium 

sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan buku teks 

a. Analisis kurikulum 

Pada tahap ini, penulis buku teks akan mempelajari kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang menandai bahwa suatu KD telah dicapai, materi pokok, 

pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sistem evaluasi yang akan dilakukan 

oleh siswa. Aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah ada dalam 



 

 

 

29 

 
 

kurikulum 2013, sehingga yang harus dilakukan penulis dalam tahap ini adalah 

mengembangkan aspek materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan 

sistem pengujiannya. 

b. Analisis sumber belajar 

Secara teknis, sumber belajar yang digunakan sebagai bahan penyusunan 

bahan ajar perlu dianalisis. Analisis dilakukan terhadap ketersediaan, 

kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah 

menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan 

kebutuhan. 

c. Analisis karakteristik siswa 

Analisis karakteristik siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

dan perkembangan siswa, yaitu siswa yang akan menjadi sasaran atau yang 

akan membaca buku teks. Oleh karena itu, secara teknis analisis karakteristik 

siswa ini diarahkan pada landasan kebutuhan atau motivasi siswa. 

2. Penyusunan peta bahan ajar 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan buku teks, langkah berikutnya adalah 

menyusun peta bahan ajar. Dengan penyusunan peta bahan ajar, akan diketahui 

jumlah bahan ajar dan urutan (sekuensi) yang akan dikembangkan. Jumlah dan 

urutan bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan pengelompokkan 

dan prioritas penulisan, yakni untuk mengetahui bahan ajar yang semestinya 

disajikan lebih dulu dan bahan ajar yang disajikan kemudian. 
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3. Penyusunan buku ajar 

Secara teknis, penulisan buku teks dapat dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu: a) tahap perencanaan, b) tahap pelaksanaan, c) tahap pemantapan. Ketiga 

tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini: 

a. Tahap perencanaan 

1) Penentuan tujuan 

Tujuan penulisan buku teks adalah menggambarkan apa yang diharapkan 

dapat dilakukan oleh siswa, menunjukkan perilaku yang diharapkan dilakukan 

siswa, dan menggambarkan kondisi-kondisi atau lingkungan yang menunjang 

perilaku siswa. 

2) Pemilihan bahan 

Merill dalam Muslich (2010) membedakan isi bahan ajar menjadi empat, 

yaitu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Disebut fakta apabila berisi sesuatu 

yang biasanya diminta untuk diingat; disebut konsep apabila berisi suatu 

definisi, ciri khas suatu hal, dan klasifikasi suatu hal; disebut prosedur apabila 

penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, prosedur pembuatan sesuatu, 

cara-cara memecahkan masalah, dan urutan suatu peristiwa; disebut prinsip 

apabila berisi penjelasan tentang hubungan antara beberapa konsep, hasil 

hubungan antara berbagai konsep, dan tentang keadaan suatu hal. 

Berkenaan dengan penentuan bahan ajar dalam kurikulum 2013, penulis 

buku teks mempunyai wewenang penuh untuk menentukan bentuk bahan 

ajarnya, yang penting sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Utnuk menentukan 
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bahan ajar, penulis buku teks memerhatikan kesahihan (kevalidan) materi, 

tingkat kepentingan materi bagi siswa, kebermaknaan (materi dapat memberi 

manfaat akademis maupun nonakademis), kelayakan materi utuk dipelajari, 

serta kemampuan materi untuk menarik minat dan motivasi siswa. 

3) Penyusunan kerangka 

Secara teknis, terdapat lima tahapan yang dapat dilakukan dalam 

menyusun kerangka, yaitu (a) mengamati semua rumusan topik atau gagasan 

yang terdapat dalam peta bahan ajar yang telah dikembangkan dari seluruh 

kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum 2013 bidang studi pada kelas 

tertentu, (b) mengelompokkan gagasan-gagasan pada peta bahan ajar 

berdasarkan kriteria tertentu, (c) mengurutkan kelompok-kelompok gagasan 

apabila dirasa masih rumpang, (e) menyesuaikan kerangka berdasarkan pola 

atau konvensi kerangka buku teks yang dianut. 

4) Pengumpulan bahan 

Bahan adalah segala informasi yang terkait dengan topik, baik berupa 

konsep, data, atau hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan topik. 

Terdapat serangkaian syarat bahan yang layak dimanfaatkan dalam penulisan 

buku teks, yaitu bahan harus relevan, aktual, objektif, dan tidak kontroversial 

mengingat bahwa buku teks digunakan sebagai sumber belajar siswa. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, yang perlu dilakukan adalah menguraikan setiap 

bahan ajar dalam bentuk wacana atau rangkaian kalimat yang utuh. Hal-hal 



 

 

 

32 

 
 

yang perlu diperhatikan pada saat menguraikan bahan ajar akan dijelaskan di 

bawah ini. 

1) Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan adalah tata cara menuliskan bagian-bagian yang 

terdapat dalam buku teks dan tata cara menandai peringkat-peringkatnya. 

Kesistematisan penulisan setiap subjudul dan penandaan setiap peringkatnya 

ini selain akan mempermudah pemahaman pembaca juga menggambarkan 

penguasaan penulis terhadap masalah yang ditelaah. 

2) Teknik perujukan 

Kutipan adalah pengambilan pernyataan orang lain, baik suatu kalimat 

atau lebih untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh gagasan yang disampaikan 

penulis buku teks. Secara teknis, cara pengutipan pernyataan ini ada dua jenis, 

yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Pengutipan langsung 

adalah pengambilalihan pernyataan orang lain secara apa adanya, sesuai 

dengan redaksi yang terdapat dalam sumbernya. Pengutipan tidak langsung 

adalah pengambilan pernyataan orang lain secara adaptif, yaitu disesuaikan 

dengan redaksi penulis, tetapi ide atau gagasannya dari sumber lain. 

3) Penampilan tabel, gambar, dan ilustrasi visual 

Penyajian dikatakan verbal apabila bahan atau data disajikan secara terurai 

dalam rangkaian kalimat, baik secara deskriptif, naratif, ekspositoris, atau 

argumentatif. Penyajian dikatakan visual apabila bahan atau data tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. 
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4) Pengetikan 

Naskah buku teks yang disusun harus diketik dengan rapi. Terkait dengan 

pengetikan ini, Muslich (2010) menyatakan terdapat rambu-rambu yang perlu 

diperhatikan, seperti berikut: 

o Gunakan kertas HVS putih berukuran kuarto (21x28 cm), 70 gram 

(minimal). 

o Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas, dan 3 cm dari tepi 

kanan, tepi atas, dan tepi bawah. 

o Gunakan pengetikan dengan komputer agar lebih efektif dan efisien, 

terutama memberi kemudahan ketika memerlukan perbaikan. 

o Gunakan jenis huruf yang baku, misalnya Times New Roman, Verdana, atau 

Arial. 

o Jarak pengetikan teks adalah dua spasi dengan ukuran huruf 11 atau 12, 

kecuali keterangan tabel dan gambar diketik dengan satu spasi. 

o Awal paragraf dimulai setelah ketukan kelima dari batas kiri bidang 

pengetikan. Jarak antar-paragraf sama dengan jarak dalam teks. 

o Gunakan cara-cara pemenggalan kata sesuai dengan aturan ejaan. 

o Judul tabel dan gambar harus diketik pada halaman yang sama dengan 

halaman isi tabel dan gambar. 

Dalam hal pengetikan sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan 

masingmasing penerbit, sehingga rambu-rambu yang dipaparkan di atas hanya 

diuraikan secara umum. 
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c. Tahap pemantapan 

Pada tahap pemantapan ini, yang perlu dilakukan adalah pengecekan 

validasi isi bahan sajian, pengecekan sistematika, pengecekan bahasa, 

pengecekan penampilan tabel, gambar, dan ilustrasi visual. 

2.6.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Kegiatan pembelajaran di SMP yaitu disesuaikan dengan kurikulum 2013 

yang mengamanatkan pembelajaran dengan pendekatan Ilmiah (Scientific 

Approach), namun permasalah yang terdapat di SMP adalah bahan ajar yang 

digunakan pada materi zat aditif dan zat adiktif adalah bahan ajar berupa buku 

paket IPA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 sebagai 

acuan belajar dalam proses mengajar. Materi yang disajikan dalam buku paket 

tidak meluas dan tidak lengkap, misalnya pada materi pemanis buatan hanya 

menyebut empat macam jenis pemanis buatan yang dapat digunakan sedangkan 

menurut permenkes ada enam macam pemanis buatan yang dapat digunakan, 

dibagian identifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman siswa 

mengetahuinya dengan cara membaca komposisi yang ada pada kemasan 

makanan dan minuma tanpa diimplementasikan secara langsung dan masih 

banyak siswa yang mengalami kesukaran dalam menentukan materi esensial yang 

ada dalam buku paket. 

Maka diperlukan pengembangan bahan ajar lain seperti buku ajar. Buku ajar 

ini dikembangkan dengan bertujuan memuat materi yang bersifat aplikatif dalam 

artian tidak hanya memaparkan konsep tetapi beberapa materi memerlukan 

penerapan untuk pembelajaran siswa SMP. Tujuan ini sangat berkenan dengan 
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pembelajaran saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan 

proses belajar yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. Dengan 

konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

Alur kerangka konsep penelitian pengembangan buku ajar dengan 

pendekatan saintifik berbasis laboratorium sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Konsep Penelitian Pengembangan Buku Ajar. 

Kegiatan pembelajaran di SMP 

Disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang mengamanatkan 

pembelajaran dengan pendekatan Ilmiah (Scientific Approach). 

 

Kelemahan Bahan Ajar 

Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif 

1. Kegiatan praktikum belum diimplementasikan 

secara langsung. 

2. Penjelasan dalam materi kurang meluas dan 

tidak lengkap serta siswa mengalami kesukaran 

dalam menentukan esensial. 

3.  

Buku teks LKS 

Kendala 

Solusi 

Pengembangan Bahan Ajar Buku ajar melalui beberapa tahap, yaitu 

pengumpulan data, mendesain produk, revisi, uji coba, revisi. 

Tujuan 

1. Membangun pengetahuan untuk bisa menerapkan 

materi dalam kehidupan nyata; 

2. Menyesuaikan kurikulum 2013 pada SMP. 

Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Berbasis 

Laboratorium 


