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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Pada tahap pendahuluan pengembangan produk awal perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri dikembangkan untuk kelas IV SD 

Negeri Sangon Kecamatan Kokap. Hal ini dilakukan melalui dua proses 

penelitian, yaitu: a) studi pustaka serta, b) observasi dan wawancara. 

1. Hasil Studi Pustaka 

Analisis kebutuhan (need analysis) dilakukan melalui wawancara serta 

observasi terhadap proses pembelajaran. Tujuan dari need analysis yaitu 

untuk mengkaji dan mendapatkan temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran berbasis inkuiri yang sesuai 

dengan kurikulum 2013. Pengembangan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri ini berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran di 

sekolah. Keseluruhan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, 

studi pustaka, serta analisis buku guru dan siswa.  

Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang 

berkaitan dengan pembelajaran tematik integratif, perangkat pembelajaran,  

dan pembelajaran berbasis inkuiri. Kajian teori bersumber dari teori-teori 

yang relevan. Teori-teori tersebut dijadikan definisi operasional, kemudian 

membuat kisi-kisi untuk dikembangkan menjadi instrumen. Berdasarkan 

pengkajian teori, dihasilkan dasar-dasar yang dijadikan pedoman dalam 
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pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di SD 

Negeri Sangon Kecamatan Kokap. 

Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang 

menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi dalam sebuah tema. Dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran ini, peneliti menggunakan Sub Tema 

1 “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” dari tema 3 “Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup” yang dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis 

dan tanggung jawab siswa. Pemilihan kemampuan berpikir kritis dan 

tanggung jawab siswa ini sudah dipikirkan dengan matang bahwa 

penggunaan perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

diyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab 

siswa SD Negeri Sangon yang masih kurang merata. 

2. Hasil Wawancara dan Observasi 

Wawancara terstruktur dan observasi dilakukan di kelas IV SD Negeri 

Sangon pada tanggal 4-5 Agustus 2018. Tujuan dari wawancara dan observasi 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat 

pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 serta kebutuhan guru dan 

siswa dengan bahan ajar pendukung yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan beberapa hal berikut ini. 

a. Guru belum mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis 

inkuiri yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

tanggung jawab siswa. 
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Perangkat pembelajaran adalah material atau segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk mendukung dan mempermudah proses 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui 

bahwa guru belum mengembangkan perangkat pembelajaran 

berbasis inkuiri yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan tanggung jawab siswa. Guru belum pernah mengikuti 

pelatihan Kurikulum 2013, sehingga merasa kesulitan membuat 

perangkat pembelajaran. 

“Saya belum pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013. 
Perangkat pembelajaran yang ada di sekolah kurang memadai, 
karena belum mampu mencakup semua ranah yang dinilai. Selama 
ini buku yang digunakan hanya buku guru dan buku siswa dari 
pemerintah. Untuk perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP 
tidak membuat karena belum pernah ikut pelatihan.” (Wawancara 4 
Agustus 2018) 

 
b. Kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah 

Dalam kegiatan pembelajaran kemampuan berpikir kritis siswa 

masih rendah. Ada siswa yang mampu berpikir kritis tetapi belum 

mampu menempatkannya dalam pembelajaran. Hal ini diperkuat 

dengan hasil wawancara yaitu: 

“Dalam pembelajaran di kelas sebagian mampu berpikir kritis 
tetapi belum mampu menempatkannya dalam pembelajaran. Mereka 
hanya mempertanyakan sesuatu yang kritis tetapi tidak sesuai materi 
pelajaran.” (Wawancara 4 Agustus 2018) 

 
c. Sikap tanggung jawab siswa masih rendah 

Setiap tindakan yang dilakukan harusnya dapat 

dipertanggungjawabkan, tetapi dalam kegiatan pembelajaran ini 

sikap tanggung jawab siswa masih rendah. Siswa hiperaktif tetapi 
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hal tersebut aktifnya lebih banyak bercanda dan kurang 

memperhatikan. Hal ini seperti hasil wawancara dengan guru sebagai 

berikut. 

“Siswa di kelas sangat hiperaktif tetapi aktifnya siswa lebih 
banyak kurang memperhatikan. Ketika diberikan tugas tidak segera 
diselesaikan, mereka asik bercanda dengan temannya. Tanggung 
jawab siswa masih rendah, mereka tidak merasa menyesal ketika 
mendapatkan nilai yang jelek ketika mengerjakan tugas dari guru.” 
(Wawancara 4 Agustus 2018) 

 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru membutuhkan perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri yang disusun sesuai Kurikulum 2013.  

3. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, pada tahap selanjutnya 

dilakukan perencanaan pengembangan produk. Produk   yang   dikembangkan   

merupakan perangkat pembelajaran tematik integratif  berbasis  inkuiri. 

a. Merumuskan tujuan pengembangan yaitu perangkat pembelajaran 

tematik integratif berbasis inkuiri. Perangkat pembelajaran 

dikembangkan berdasarkan scientific approach untuk 

meningakatkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab siswa 

kelas IV. 

b. Dari substansi perangkat pembelajaran ini berisi bahasan materi 

kelas IV semester 1 pada tema 3 “Peduli Terhadap Makhluk Hidup” 

sub tema 3 “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku”.  
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c. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku ajar, serta 

instrument penilaian. 

d. Merencanakan uji coba produk dengan guru di SD Negeri 

Pucanggading dan SD Negeri Gunung Agung sehingga pelaksanaan 

uji coba berjalan lancer. 

4. Hasil Pengembangan Produk 

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi pendahuluan, maka 

didapatkan data yang digunakan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran berbasis inkuiri. Data yang sudah ada menjadi landasan untuk 

definisi operasional yang kemudian digunakan untuk membuat kisi-kisi yang 

melahirkan instrumen untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

berbasis inkuiri guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung 

jawab siswa. Pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran terdapat 

beberapa orang yang terlibat, yakni penulis sendiri sebagai pengembang 

perangkat pembelajaran, dosen pembimbing, dan dua orang validator. 

Validator tersebut terdiri dari satu orang ahli media dan satu orang ahli materi 
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a) Hasil Pengembangan Draf Produk Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengembangan produk perangkat pembelajaran 

berbasis inkuiri, maka karakteristik perangkat pembelajaran berbasis inkuiri 

yaitu: 

1) Perangkat pembelajaran yang melibatkan kegiatan siswa dengan 

langsung. 

2) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu menyampaikan pertanyaan/masalah. 

3) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu membuat hipotesis. 

4) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu merancang dan melakukan percobaan. 

5) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu mengumpulkan dan menganalisis data. 

6) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu menyusun kesimpulan. 

7) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

8) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa agar mampu mengembangkan sikap tanggung jawab. 
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Pengembangan draf produk dalam penelitian ini dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pemetaan KD dengan Subtema untuk Rencana Pembelajaraan 

Mingguan 

Subtema yang membatasi pengembangan produk dalam 

penelitian ini adalah “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan 

Rumahku”. Subtema tersebut merupakan sub bagian dari tema 

“Peduli Terhadap Makhluk Hidup”. Sesuai dengan program semester 

dan jadwal pembelajaran di SD Negeri Sangon, kompetensi-

kompetensi yang tercakup dalam subtema tersebut akan dipelajari 

siswa dalam enam hari pembelajaran yang setiap harinya 

ditambahkan dengan pembelajaran yang lainnya. 

Dalam mengembangkan draf produk pada penelitian ini, 

dilakukan pemetaan KD mata pelajaran dengan subtema. Melalui 

pemetaan ini, akan tergambar tentang rencana pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam satu minggu. Pada pemetaan KD 1 dan 2, 

KD yang sesuai dengan beberapa mata pelajaran dipadukan dengan 

subtema “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku”. Pada 

pemetaan KD 3 dan 4 dilakukan dengan cara yang sama. Mata 

pelajaran yang dipadukan meliputi PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, 

IPS, dan SBdP. Pemetaan KD yang dilakukan untuk pembelajaran 

mingguan. 
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2) Pemetaan KD dengan Subtema untuk Rencana Pembelajaraan 

Harian 

Pemetaan KD mingguan yang telah dibuat sebelumnya 

diperinci lagi untuk dipetakan menjadi KD dengan subtema “Hewan 

dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran harian. Pemetaan ini dilakukan untuk memperjelas KD 

apa saja yang akan di pelajari dalam satu hari pembelajaran. setelah 

KD dipetakan, kemudian dibuat indikator-indikator pembelajaran 

dengan menjabarkan KD tersebut. KD yang dijabarkan tidak hanya 

pada KD 3 dan 4 saja, namun KD 1 dan 2 juga dijabarkan. Pemetaan 

KD untuk rencana pembelajaran harian adalah sebagai berikut. 

a) Pemetaan KD Rencana Pembelajaran 1 

Pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran 1 dilakukan pada mata pelajaran IPA dan IPS. 

KD 1 dan 2 IPA dijabarkan ke dalam dua indikator, KD 3 dan 

4 dijabarkan ke dalam 4 indikator. KD 1 dan 2 IPS dijabarkan 

ke dalam dua indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam lima 

indikator.  

b) Pemetaan KD Rencana Pembelajaran 2 

Pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran 2 dilakukan pada mata pelajaran PKn, IPA, 
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SBdP. KD 1 dan 2 PKn dijabarkan ke dalam dua indikator, 

KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam tiga indikator. KD 1 dan 2 

IPA dijabarkan ke dalam dua indikator, KD 3 dan 4 

dijabarkan ke dalam empat indikator. KD 1 dan 2 SBdP 

dijabarkan ke dalam dua indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke 

dalam tiga indikator pembelajaran.  

c) Pemetaan KD Rencana Pembelajaran 3 

Pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran 3 dilakukan pada mata pelajaran PPKn  dan 

Bahasa Indonesia. KD 1 dan 2 PKn dijabarkan ke dalam dua 

indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam tigaa indikator. 

KD 1 dan 2 Bahasa Indonesia dijabarkan ke dalam dua 

indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam dua indikator.  

d) Pemetaan KD Rencana Pembelajaran 4 

Pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran 4 dilakukan pada mata pelajaran IPA dan 

Bahasa Indonesia. KD 1 dan 2 IPA dijabarkan ke dalam dua 

indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam lima indikator. 

KD 1 dan 2 Bahasa Indonesia dijabarkan ke dalam dua 

indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam empat indikator.  
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e) Pemetaan KD Rencana Pembelajaran 5 

Pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran 5 dilakukan pada mata pelajaran IPS dan SBdP. 

KD 1 dan 2 IPS dijabarkan ke dalam dua indikator, KD 3 dan 

4 dijabarkan ke dalam empat indikator. KD 1 dan 2 SBdP 

dijabarkan ke dalam dua indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke 

dalam tiga indikator.  

f) Pemetaan KD Rencana Pembelajaran 6 

Pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” untuk rencana 

pembelajaran 6 dilakukan pada mata pelajaran PKn dan 

Bahasa Indonesia. KD 1 dan 2 PKn dijabarkan ke dalam dua 

indikator, KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam dua indikator. KD 

1 dan 2 Bahasa Indonesia dijabarkan ke dalam dua indikator, 

KD 3 dan 4 dijabarkan ke dalam empat indikator.  

3) Pembuatan Draf Produk 

Komponen draf produk yang dikembangkan pada tahap ini 

adalah silabus, RPP, instrumen penilaian dan buku ajar. Komponen 

draf produk tersebut dikembangkan berdasar pada pemetaan KD 

dengan subtema “Memelihara Ekosistem”. Masing-masing 

pengembangan draf produk dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 
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a) Pembuatan draf silabus 

Format draf silabus identitas silabus, identitas  

sekolah, tema, subtema, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber belajar. Pengembangan draf 

silabus didasarkan pada pemetaan KD. Hasil 

pengembangannya berupa sebuah draf dokumen silabus.  

b) Pembuatan draf RPP 

Setelah silabus selesai dikembangkan, draf produk 

yang selanjutnya dikembangkan adalah draf RPP. 

Pengembangan RPP dilakukan berdasarkan silabus yang 

telah dibuat. RPP yang dikembangkan untuk enam 

pembelajaran. Keenam draf RPP yang dikembangkan 

diuraikan sebagai berikut. 

(1) Draf RPP 1 

Draf RPP 1 dikembangkan dengan mengacu pada 

rencana pembelajaran harian 1 dan silabus. Mata pelajaran 

yang kompetensinya dipadukan adalah IPA dan IPS. 

Penerapan langkah-langkah inkuiri ditekankan pada KD 

IPA dengan memanfaatkan tumbuhan di lingkungan 

sekitar. 
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(2) Draf RPP 2 

Draf RPP 2 dikembangkan dengan mengacu pada 

rencana pembelajaran harian 2 dan silabus. Mata pelajaran 

yang kompetensinya dipadukan adalah PKn, IPA, dan 

SBdP. Penerapan langkah-langkah inkuiri ditekankan pada 

KD IPA dengan memanfaatkan kecambah sebagai media. 

(3) Draf RPP 3 

Draf RPP 3 dikembangkan dengan mengacu pada 

rencana pembelajaran harian 3 dan silabus. Mata pelajaran 

yang kompetensinya dipadukan adalah PKn dan Bahasa 

Indonesia. Penerapan langkah-langkah inkuiri ditekankan 

pada KD PKn dengan mengamati gambar. 

(4) Draf RPP 4 

Draf RPP 4 dikembangkan dengan mengacu pada 

rencana pembelajaran harian 4 dan silabus. Mata pelajaran 

yang kompetensinya dipadukan adalah IPA dan Bahasa 

Indonesia.. Penerapan langkah-langkah inkuiri ditekankan 

pada KD Bahasa Indonesia dengan melakukan wawancara. 

(5) Draf RPP 5 

Draf RPP 5 dikembangkan dengan mengacu pada 

rencana pembelajaran harian 5 dan silabus. Mata pelajaran 

yang kompetensinya dipadukan adalah IPS dan SBdP. 

Penerapan langkah-langkah inkuiri ditekankan pada KD 
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IPA dengan menggunakan habitat tumbuhan di pantai dan 

pegunungan. 

(6) Draf RPP 6 

Draf RPP 6 dikembangkan dengan mengacu pada 

rencana pembelajaran harian 6 dan silabus. Mata pelajaran 

yang kompetensinya dipadukan adalah PKn dan Bahasa 

Indonesia. Penerapan langkah-langkah inkuiri ditekankan 

pada KD Bahasa Indonesia dengan mendiskusikan sikap 

dan perilaku dalam melakukan wawancara. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil pengembangan draf 

RPP adalah enam buah draf dokumen RPP yang 

dikembangkan. Pengembangan keenam draf RPP tersebut 

mengacu pada pemetaan KD dengan subtema “Hewan dan 

Lingkungan Rumahku” untuk rencana pembelajaran harian 

dan draf silabus. 

c) Pembuatan draf Instrumen Penilaian 

Untuk melengkapi RPP dan menilai ketercapaian 

kompetensi dalam proses pembelajaran, maka dikembangkan 

draf instrumen penilaian pembelajaran. Pengembangan draf 

penilaian ini mengacu dan didasarkan pada indikator 

pembelajaran. karena yang dinilai bukan mengacu pada 

hasilnya saja namun juga bagaimana proses pembelajaran 
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berjalan. Oleh karena itu, jenis dan teknik penilaian yang 

digunakan bervariasi. 

Pengembangan draf instrumen penilaian disesuaikan 

dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada 

pembelajaran 1 terdapat 11 draf instrumen penilaian. Pada 

pembelajaran 2 terdapat 9 draf instrumen penilaian. Pada 

pembelajaran 3 terdapat 5 draf instrumen penilaian. Pada 

pembelajaran 4 terdapat 7 draf instrumen penilaian. Pada 

pembelajaran 5 terdapat 7 draf instrumen penilaian. Pada 

pembelajaran 6 terdapat 5 draf instrumen penilaian. Secara 

keseluruhan, ada 40 draf penilaian yang dihasilkan pada 

langkah pengembangan draf instrumen penilaian ini. 

d) Pembuatan draf buku ajar 

Draf buku ajar merupakan bagian dari perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan. Pengembangan buku ajar 

mengacu pada silabus dan RPP yang dikembangkan 

sebelumnya. Materi yang dikembangkan dalam buku ajar 

memuat kompetensi dan indikator pembelajaran yang hendak 

dicapai. Materi-matei tersebut dipilih untuk pembelajaran 1, 

pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, 

pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Di dalam buku ajar ini 

juga dicantumkan KI, KD dan indidkator pencapaian 

kompetensi. Selain itu, buku ajar juga dilengkapi dengan 
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gambar-gambar serta ilustrasi untuk memperjelas materi yang 

disampaikan. 

Pengembangan materi pada buku ajar ini berbasis 

inkuiri. Dengan demikian, pengemasan materi selain 

mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, juga 

mengikuti langkah-langkah inkuiri. Sub-sub judul dalam 

dalam buku ajar ini diantaranya Ayo mengamati, Ayo 

Berdiskusi, Ayo Berpikir Kritis, Ayo Melakuka, Ayo 

Mencari Tau, Ayo Berkreasi, Ayo Renungkan, Ayo Menulis, 

Ayo Membaca, dan Ayo Menilai. 

Karena berbasis inkuiri, kegiatan berupa penyelesaian 

suatu masalah dengan percobaan. Misalnya saja dalam 

pembelajaran IPA siswa membuktikan pernafasan pada 

tumbuhan dengan menggunakan kecambah. Dalam 

pembelajaran PKn, siswa dihadapkan dengan masalah 

pelestarian lingkungan dan bagaimana upaya untuk 

melestarikannya.. Untuk beberapa materi lain, disajikan 

beberapa cerita yang kontekstual untuk melatih kemampuan 

berpikir anak. 

b) Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran Tematik Integratif 

Berbasis Inkuiri 

Perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

dikembangkan untuk Tema “Peduli Terhadap Makhluk Hidup” dengan 
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Sub Tema “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku ”. Draf 

awal perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri telah 

divalidasi oleh beberapa ahli. Data hasil validasi perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri meliputi hasil penilaian 

oleh ahli materi dan ahli media. Data ini berupa skor penilaian dan 

masukan terhadap perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri yang dikembangkan.  

Pada penelitian ini validator ahli materi adalah Dr. Ali Mustadi 

sedangkan validator ahli media adalah Dr. Ali Muhtadi. Konversi skor 

penilaian perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

dapat dilihat pada lampiran. Data hasil penilaian kelayakan perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri yang dilakukan oleh 

ahli materi dapat dilihat pada Tabel 15, Tabel 16 dan Tabel 17. 

Tabel 15. Data Hasil Penilaian Kelayakan Produk (Silabus) 
oleh Ahli Materi 

No. Sub Variabel Hasil Skor Nilai Kategori 
1 Identitas Silabus 7 A Sangat Layak 
2 Kompetensi Inti 3 B Layak 
3 Kompetensi Dasar 3 B Layak 
4 Tema 6 B Layak 
5 Materi Pokok 6 B Layak 
6 Kegiatan Pembelajaran 12 B Layak 
7 Penilaian 6 B Layak 
8 Alokasi Waktu 3 B Layak 
9 Sumber Belajar 3 B Layak 
10 Prinsip-Prinsip 

pengembangan Silabus 
21 B Layak 

 Skor Total 70 B Layak 
 

Berdasarkan data pada Tabel 15, dapat diperoleh informasi bahwa 

aspek-aspek identitas silabus, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, 
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materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber 

belajar, dan prinsip-prinsip pengembangan silabus layak digunakan 

dengan kategori layak. Secara keseluruhan, kelayakan silabus oleh ahli 

materi mendapat total nilai 70 dengan kategori layak. 

Tabel 16. Data Hasil Penilaian Kelayakan Produk (RPP) oleh 
Ahli Materi 

No. Sub Variabel Hasil Skor Nilai Kategori 
1 Hubungan RPP 

dengan Silabus 
4 A Sangat Layak 

2 Format RPP 4 A Sangat Layak 
3 Identitas RPP 8 A Sangat Layak 
4 Kompetensi Inti 3 B Layak 
5 Kompetensi Dasar 3 B Layak 
6 Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
6 B Layak 

7 Materi Pembelajaran 12 B Layak 
8 Kegiatan 

Pembelajaran 
9 B Layak 

9 Penilaian 6 B Layak 
10 Media, alat, bahan, 

dan sumber belajar 
12 B Layak 

11 Prinsip-prinsip 
pengembangan RPP 

24 B Layak 

 Skor Total 91 A Layak 
 

Berdasarkan data pada Tabel 16 dapat diperoleh informasi bahwa 

aspek-aspek hubungan RPP dengan silabus, format RPP, identitas RPP, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, media, alat, bahan dan sumber belajar 

serta prinsip-prinsip pengembangan RPP layak digunakan dengan 

kategori layak. Sedangkan untuk aspek materi pembelajaran layak 

digunakan dengan kategori layak. Secara keseluruhan, kelayakan RPP 

oleh ahli materi mendapat total nilai 91 dengan kategori layak. 
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Tabel 17. Data Hasil Penilaian Kelayakan Produk (Buku Ajar) 
oleh Ahli Materi 

No. Sub Variabel Hasil Skor Nilai Kategori 
1 Kelayakan Isi 42 B Layak 
2 Kelayakan Penyajian 21 B Layak 
3 Kelayakan Bahasa 

dan Keterbacaan 21 B 
Layak 

 Skor Total 84 A Layak 
 

Berdasarkan data pada Tabel 17, dapat diperoleh informasi bahwa 

aspek-aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa dan 

keterbacaan layak digunakan dengan kategori layak. Secara 

keseluruhan, kelayakan Buku ajar oleh ahli materi mendapat total nilai 

84 dengan kategori layak. 

Data hasil penilaian kelayakan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri oleh ahli media dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Data Hasil Penilaian Kelayakan Produk (Buku Ajar) 
oleh Ahli Media 

No. Sub Variabel Hasil Skor Nilai Kategori 
1 Kelayakan Penyajian 23 B Layak 
2 Kegrafikaan 77 B Layak 
 Skor Total 100 A Sangat Layak 

 

Berdasarkan data pada Tabel 18 dapat diperoleh informasi bahwa 

aspek-aspek kelayakan penyajian dan kegrafikaan layak digunakan 

dengan kategori sangat layak. Secara keseluruhan, kelayakan buku ajar 

oleh ahli media mendapat total nilai 100 dengan kategori sangat layak. 

Berdasarkan hasil penilaian validator maka perangkat pembelajaran 

dinyatakan layak digunakan setelah dilakukan revisi sesuai saran 

validator. 
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Saran validator ahli materi dan ahli media untuk perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu: 

1) Lebih disesuaikan lagi buku ajar dengan silabus 

2) Sesuaikan lagi RPP dengan buku ajar 

3) Ilustrasi yang kurang jelas diperbaiki 

5) Alur pembelajaran lebih disempurnakan 

6) Beberapa tanda baca dan penulisan diperbaiki 

7) Tempat penulisan kalimat dengan garis tepi diberi ruang bernafas 

9) Garis pada kotak pembatas jangan putus-putus karena mengganggu 

konsentrasi 

10) Gunakan warna background halaman yang sejuk di mata anak 

 

B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Hasil Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba terbatas dilaksanakan di SD Negeri Gunung Agung kelas IV 

dengan subjek sebanyak 6 siswa dan 1 orang guru kelas IV. Pada uji coba 

terbatas belum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan produk 

pengembangan yang telah divalidasi berupa perangkat pembelajaran. Uji coba 

terbatas ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau masukan dari peserta 

didik dan guru tentang perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri yang dikembangkan. Data yang diperoleh pada uji coba terbatas ini 

adalah data respon guru dan data respon peserta didik. 
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a. Data Respon Guru 

Data respon guru digunakan untuk mengetahui kesan dan 

pendapat guru setelah menggunakan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri. Respon guru mencakup 9 aspek, yaitu 

kesesuaian materi, ruang lingkup materi, materi sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, sistematika penyusunan, konsistensi antar 

komponen materi, komponen materi menunjang pencapaian KD, 

kesesuaian materi dengan lingkungan sekolah, komponen materi 

menghargai keragaman dan bersifat kontekstual, dan komponen materi 

mencakup semua ranah. Data yang diperoleh selanjutnya dikonversi 

menjadi skala 5. Berikut ini adalah hasil respon guru pada uji coba 

terbatas disajikan pada Tabel 19. 

Tabel 19. Hasil Respon Guru Uji Coba Terbatas 
No. Sub Variabel Hasil Skor Nilai Kategori 
1 Kesesuaian materi dengan 

keilmuan yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

9 A Sangat Baik 

2 Ruang lingkup materi 9 A Sangat Baik 
3 Materi sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 
10 A Sangat Baik 

4 Sistematika penyusunan 7 A Sangat Baik 
5 Konsistensi antar komponen 

materi 
6 A Sangat Baik 

6 Komponen materi menunjang 
pencapaian KD 

7 A Sangat Baik 

7 Materi sesuai dengan ekosistem 
sekolah 

6 A Sangat Baik 

8 Komponen materi berdasar 
keragaman, ekosistem sekolah 
dan bersifat kontekstual 

8 B Baik 

9 Materi mecakup keseluruhan 
ranah kompetensi 

8 B Baik 

Skor Total 70 B Baik 
Rata-rata 7,77 Baik 
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Berdasarkan Tabel 19, diperoleh total skor respon guru adalah 

70 dari skor maksimal 96. Apabila total skor ini diubah ke dalam skala 

5 maka skor ini termasuk ke dalam kategori baik.  

b. Data Respon Siswa 

Respon siswa diberikan pada subjek uji coba terbatas dengan 

jumlah peserta didik berjumlah 6 anak. Data respon siswa bertujuan 

untuk mengetahui pendapat siswa terhadap buku ajar yang merupakan 

bagian dari perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

yang dikembangkan. Data yang diperoleh selanjutnya dikonversi 

menjadi nilai skala 5. Tabel konversi skor skala respon siswa menjadi 

skala empat terlampir. Dari hasil uji coba terbatas yang telah dilakukan 

diperoleh data respon siswa sebagai berikut. 

Tabel 20. Data Hasil Respon Siswa Uji Coba Terbatas 
No Subjek Skor Nilai Kategori 
1 AL 6 A Sangat Baik 
2 AR 7 A Sangat Baik 
3 ER 7 A Sangat Baik 
4 RS 8 A Sangat Baik 
5 AQ 7 A Sangat Baik 
6 KH 8 A Sangat Baik 

Rata-rata 7,16 A Sangat Baik 
 

Berdasarkan Tabel 20, menunjukkan bahwa respon siswa 

terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari perangkat pembelajaran 

tematik integratif sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat dari respon 

yang diberikan siswa dengan rata-rata 7,16 dengan kategori “Sangat 

Baik”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa memberikan respon 
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yang positif terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri.  

2. Hasil Uji Coba Lapangan Utama 

Subjek pada uji coba lapangan adalah siswa kelas IV SD Negeri 

Pucanggading dengan jumlah 10 siswa. Uji coba lapangan dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengimplementasikan produk hasil revisi berdasarkan 

uji coba terbatas. Berdasarkan hasil uji coba terbatas yang telah dilaksanakan 

sebelumnya, produk perlu diperbaiki di beberapa gambar yang kurang besar. 

Produk juga perlu ditambahkan dengan materi lingkungan yang lebih luas 

supaya siswa lebih mengenal lingkungan di tempat lain. Pelaksanan uji coba 

lapangan ini,  dengan menggunakan produk perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri yang telah diperbaiki. Hasil uji coba lapangan ini 

digunakan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai bahan 

penyempurnaan produk akhir. Data yang diperoleh pada uji coba lapangan ini 

adalah respon guru dan respon siswa. 

a.  Data Respon Guru 

Data respon guru digunakan untuk mengetahui kesan dan 

pendapat guru setelah menggunakan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri. Respon guru mencakup 9 aspek, yaitu 

kesesuaian materi, ruang lingkup materi, materi sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, sistematika penyusunan, konsistensi antar 

komponen materi, komponen materi menunjang pencapaian KD, 

kesesuaian materi dengan lingkungan sekolah, komponen materi 
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menghargai keragaman dan bersifat kontekstual, dan komponen materi 

mencakup semua ranah. Data yang diperoleh selanjutnya dikonversi 

menjadi skala 5. Berikut ini adalah hasil respon guru pada uji coba 

lapangan disajikan pada Tabel 21. 

Tabel 21. Hasil Respon Guru Uji Coba Lapangan 
No. Sub Variabel Hasil Skor Nilai Kategori 
1 Kesesuaian materi dengan 

keilmuan yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

12 A Sangat Baik 

2 Ruang lingkup materi 10 A Sangat Baik 
3 Materi sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 
12 A Sangat Baik 

4 Sistematika penyusunan 8 A Sangat Baik 
5 Konsistensi antar komponen 

materi 
7 A Sangat Baik 

6 Komponen materi menunjang 
pencapaian KD 

8 A Sangat Baik 

7 Materi sesuai dengan ekosistem 
sekolah 

8 A Sangat Baik 

8 Komponen materi berdasar 
keragaman, ekosistem sekolah 
dan bersifat kontekstual 

8 A Sangat Baik 

9 Materi mecakup keseluruhan 
ranah kompetensi 

10 A Sangat Baik 

Skor Total 83 A Sangat Baik 
Rata-rata 9,22 Sangat Baik 

 

Berdasarkan Tabel 21, diperoleh total skor respon guru adalah 

80 dari skor maksimal 83. Apabila total skor ini diubah ke dalam skala 

empat maka skor ini termasuk ke dalam kategori sangat baik.  Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan 13 skor dari uji coba 

terbatas, yang sebelumnya mendapat skor 70, menjadi skor 83. 

Kenaikan skor ini menunjukkan bahwa guru merespon positif terhadap 
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perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri yang 

dikembangkan.  

b.  Data Respon Siswa 

Respon siswa diberikan pada subjek uji coba lapangan dengan 

jumlah peserta didik berjumlah 10 anak. Data respon siswa bertujuan 

untuk mengetahui pendapat siswa terhadap buku ajar yang merupakan 

bagian dari perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

yang dikembangkan. Data yang diperoleh selanjutnya dikonversi 

menjadi nilai skala empat. Tabel konversi skor skala respon siswa 

menjadi skala 5 di lampiran 17 halaman 251. Dari hasil uji coba 

lapangan yang telah dilakukan diperoleh data respon siswa sebagai 

berikut. 

Tabel 22. Data Hasil Respon Siswa Uji Coba Lapangan 
No Subjek Skor Nilai Kategori 
1 AM 7 A Sangat Baik 
2 AN 7 A Sangat Baik 
3 AM 7 A Sangat Baik 
4 DN 8 A Sangat Baik 
5 EL 7 A Sangat Baik 
6 IN 7 A Sangat Baik 
7 KN 8 A Sangat Baik 
8 NN 8 A Sangat Baik 
9 NF 8 A Sangat Baik 
10 NS 8 A Sangat Baik 

Rata-rata 7,5 A Sangat Baik 
Berdasarkan Tabel 22, menunjukkan bahwa respon siswa saat 

uji coba lapangan terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari 

perangkat pembelajaran tematik integratif sangat baik. Hal tersebut 

dapat terlihat dari respon yang diberikan siswa dengan rata-rata 7,5 

dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dilihat dari rata-rata respon siswa, 
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respon yang diberikan siswa pada saat uji coba lapangan memiliki rata-

rata lebih tinggi dari pada respon saat uji coba terbatas. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa siswa uji coba lapangan memberikan respon yang 

positif terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri. 

3.  Hasil Uji Coba Operasional 

Data pada uji coba produk operasional meliputi respon guru, respon 

siswa, angket tanggung jawab siswa, dan hasil tes berpikir kritis. Uji coba 

produk operasional  dilaksanakan di SD Negeri Sangon sebagai kelas 

eksperimen dan SD Negeri Grindang sebagai kelas control. Uji coba 

dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dengan 15 siswa kelas IV sebagai kelas 

eksperimen dan 15 siswa kelas IV sebagai kelas kontrol.  

Tujuan dilakukannya uji coba produk operasional adalah untuk 

mengimplementasikan produk hasil revisi setelah uji coba lapangan. Uji coba 

produk operasional juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan penyempurnaan produk 

sehingga terwujud produk akhir. Informasi yang diperoleh dalam uji coba 

produk operasional adalah respon guru, respon siswa, observasi percaya diri, 

angket percaya diri dan hasil tes berpikir kreatif. Semua data diolah dan 

dikumpulkan untuk dianalisis. Hasil analisis dari masing-masing data adalah 

sebagai berikut. 
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a.  Data Respon Guru 

Data respon guru digunakan untuk mengetahui kesan dan 

pendapat guru setelah menggunakan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri. Respon guru mencakup 9 aspek, yaitu 

kesesuaian materi, ruang lingkup materi, materi sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, sistematika penyusunan, konsistensi antar 

komponen materi, komponen materi menunjang pencapaian KD, 

kesesuaian materi dengan lingkungan sekolah, komponen materi 

menghargai keragaman dan bersifat kontekstual, dan komponen materi 

mencakup semua ranah. Data yang diperoleh selanjutnya dikonversi 

menjadi skala 5. Konversi nilai dapat dilihat di lampiran 17 halaman 

251. Berikut ini adalah hasil respon guru pada uji coba operasional 

disajikan pada Tabel 23. 

Tabel 23. Hasil Respon Guru Uji Coba Operasional 
No. Sub Variabel Hasil 

Skor 
Nilai Kategori 

1 Kesesuaian materi dengan keilmuan yang 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

12 A Sangat Baik 

2 Ruang lingkup materi 12 A Sangat Baik 
3 Materi sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 
15 A Sangat Baik 

4 Sistematika penyusunan 8 A Sangat Baik 
5 Konsistensi antar komponen materi 8 A Sangat Baik 
6 Komponen materi menunjang 

pencapaian KD 
8 A Sangat Baik 

7 Materi sesuai dengan ekosistem sekolah 7 A Sangat Baik 
8 Komponen materi berdasar keragaman, 

ekosistem sekolah dan bersifat 
kontekstual 

10 A Sangat Baik 

9 Materi mecakup keseluruhan ranah 
kompetensi 

12 A Sangat Baik 

 Skor Total 93 A Sangat Baik 
 Rata-rata 10,33 Sangat Baik 
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Berdasarkan Tabel 23, diperoleh total skor respon guru adalah 

93 dari skor maksimal 96. Apabila total skor ini diubah ke dalam skala 

empat maka skor ini termasuk ke dalam kategori sangat baik.  Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan 10 skor dari uji coba 

lapangan, yang sebelumnya mendapat skor 83 menjadi skor 93. 

Kenaikan skor ini menunjukkan bahwa guru merespon positif terhadap 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri yang 

dikembangkan. Berikut disajikan grafik perbandingan respon guru saat 

uji coba terbatas, uji coba lapangan dan skor maksimal. 

 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Respon Guru Setelah Uji Coba 
Operasional 

 

Gambar 5 menunjukkan ada peningkatan respon guru terhadap 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri setelah 

produk direvisi dan diperbaiki. Pada aspek kesesuaian materi dengan 
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keilmuan, ruang lingkup materi, sistematika penyusunan, konsistensi 

antar komponen, komponen menunjang KD, dan materi mencakup 

seluruh ranah memperoleh skor 12 dengan kategori sangat baik dan 

memperoleh skor maksimal. Hal ini dapat diartikan bahwa materi yang 

disajikan sangat sesuai dengan keilmuan dan sangat sesuai dengan 

ekosistem di sekitar siswa.  

Dari Gambar 5 juga dapat dilihat bahwa respon guru pada uji 

coba operasional secara keseluruhan terhadap perangkat pembelajaran 

tematik integratif berbasis inkuiri adalah sangat baik dan mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan respon guru saat uji coba 

terbatas dan uji coba lapangan diperluas. 

b. Data Respon Siswa 

Respon siswa diberikan pada subjek uji coba lapangan dengan 

jumlah peserta didik berjumlah 15 anak pada kelas eksperimen. Data 

respon siswa bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap buku 

ajar yang merupakan bagian dari perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri yang dikembangkan. Data yang diperoleh 

selanjutnya dikonversi menjadi nilai skala 5. Tabel konversi skor skala 

respon siswa menjadi skala 5 terlampir. Dari hasil uji coba operasional 

yang telah dilakukan diperoleh data respon siswa sebagai berikut. 
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Tabel 24. Data Hasil Respon Siswa Uji Coba Operasional 

No Subjek Skor Nilai Kategori 
1 CAN 8 A Sangat Baik 
2 ARS 7 A Sangat Baik 
3 ASP 9 A Sangat Baik 
4 ANA 8 A Sangat Baik 
5 BG 9 A Sangat Baik 
6 DAM 8 A Sangat Baik 
7 GAD 8 A Sangat Baik 
8 MLL 9 A Sangat Baik 
9 RAN 9 A Sangat Baik 
10 RVP 7 A Sangat Baik 
11 SWP 9 A Sangat Baik 
12 SNL 9 A Sangat Baik 
13 SAP 7 A Sangat Baik 
14 YA 9 A Sangat Baik 
15 YYB 8 A Sangat Baik 

Rata-rata 8,26 A Sangat Baik 
 

Berdasarkan Tabel 24, menunjukkan bahwa respon siswa saat 

uji coba operasional terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari 

perangkat pembelajaran tematik integratif sangat baik. Hal tersebut 

dapat terlihat dari respon yang diberikan siswa dengan rata-rata 8,26 

dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dilihat dari rata-rata respon siswa, 

respon yang diberikan siswa pada saat uji coba operasional memiliki 

rata-rata lebih tinggi dari pada respon saat uji coba lapangan. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa siswa uji coba lapangan memberikan 

respon yang positif terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri. Berikut 

disajikan grafik perbandingan hasil rata-rata respon siswa. 
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Gambar 6. Grafik Perbandingan Respon Siswa Setelah Uji Coba 
Operasional 

 

Gambar 6 menunjukkan bahwa respon siswa setelah uji coba 

operasional terhadap buku ajar yang merupakan bagian dari perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri mengalami peningkatan 

jika dibandingkan pada saat uji coba terbatas dan uji coba lapangan. 

Hasil uji coba operasional hampir memperoleh skor rata-rata maksimal 

yang artinya respon yang diberikan oleh siswa sangat baik meskipun 

belum mencapai skor maksimal.   

c.  Data Angket Tanggung Jawab 

Angket tanggung jawab diberikan untuk mengetahui tanggung 

jawab siswa. Pengukuran tanggung jawab dilakukan di kelas uji coba 

yaitu kelas IV SD Negeri Sangon sebagai kelas eksperimen dan kelas 

IV SD Negeri Grindang sebagai kelas kontrol. Pemberian angket 

dilakukan di awal uji coba dan akhir uji coba baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. Setelah dilakukan pemberian angket dan diisi 

oleh siswa, akan diperoleh data awal (pretest) dan data akhir (posttest). 
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Data pretest merupakan data untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik sebelum diberi perlakuan. Data pre-test diperoleh 

dari hasil pengisian angket tanggung jawab pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebelum pembelajaran dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan diberlakukan di kelas eksperimen. 

Pada kelas kontrol, sebelum pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru, siswa 

diberikan angket tanggung jawab. Pada kelas eksperimen, sebelum guru 

memulai pembelajaran dengan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri, siswa diberikan angket untuk mengetahui 

tanggung jawab siswa ketika menggunakan perangkat pembelajaran 

yang dimiliki oleh guru. 

Mengacu pada pretest-posttest control group design, maka 

dalam uji coba produk operasional penilaian dilakukan dua kali, yaitu 

sebelum pemberian perlakuan (pretest) dan setelah perlakuan (posttest). 

Skor yang diperoleh siswa selanjutnya dikonversi skala 5. Konversi 

skor penilaian angket tanggung jawab dapat dilihat pada lampiran. Data 

hasil pengisian angket tanggung jawab siswa pada uji coba operasional 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 25. Hasil Angket Tanggung Jawab Kelas Kontrol 

Nilai Kategori Jumlah Siswa untuk Angket 
Tanggung Jawab (Pretest) 

Jumlah Siswa untuk Angket 
Tanggung Jawab (Posttest) 

A Sangat Baik - - 
B Baik  - - 
C Cukup 15 15 
D Kurang - - 

Jumlah 15 15 
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Berdasarkan Tabel 25, dapat dilihat pada hasil pemberian angket 

tanggung jawab awal untuk kelas kontrol, dari 15 siswa terdapat 15 

siswa memperoleh nilai C dengan kategori “Cukup”,. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat pada hasil pemberian angket tanggung jawab 

akhir untuk kelas kontrol dari 15 siswa terdapat 4 siswa mendapat nilai 

B dengan kategori “Baik”, 11 siswa mendapat nilai C dengan kategori 

“Cukup”. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan tanggung jawab 

siswa kelas kontrol. Namun peningkatan yang terjadi hanya untuk 

beberapa siswa saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

peningkatan tanggung jawab yang terjadi pada kelas kontrol hanya 

sedikit karena hanya beberapa siswa saja yang mengalami peningkatan. 

Tabel 26. Hasil Angket Tanggung Jawab Kelas Eksperimen 

Nilai Kategori 
Jumlah Siswa untuk 

Angket Tanggung 
Jawab (Pretest) 

Jumlah Siswa untuk 
Angket Tanggung 

Jawab (Posttes) 
A Sangat Baik - 11 
B Baik  - 4 
C Cukup 15 - 
D Kurang - - 

Jumlah 15 15 
 

Berdasarkan Tabel 26, dapat dilihat pada hasil pemberian angket 

tanggung jawab awal untuk kelas eksperimen, dari 15 siswa terdapat 

semua memperoleh nilai C dengan kategori “Cukup”. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat pada hasil pemberian angket tanggung jawab 

akhir untuk kelas eksperimen dari 15 siswa semua siswa mendapat nilai 

A dengan kategori “Sangat Baik”. Dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan tanggung jawab siswa kelas eksperimen. Dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa peningkatan tanggung jawab yang terjadi pada 

kelas eksperimen cukup besar.  

d.  Data Observasi Tanggung Jawab 

Data observasi digunakan untuk mendukung hasil angket 

tanggung jawab siswa. Hasil observasi menunjukkan peningkatan 

tanggung jawab siswa secara keseluruhan baik terhadap Tuhan YME, 

terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain. 

Tabel 27. Hasil Lembar Observasi Tanggung Jawab  

No Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Nama Skor Nama Skor 

1 AFR 23 CAN 30 
2 AYP 24 ARS 32 
3 AP 25 ASP 34 
4 AA 20 ANA 33 
5 DS 26 BG 31 
6 DA 22 DAM 30 
7 DEN 23 GAD 30 
8 DDS 27 MLL 34 
9 DNR 28 RAN 35 
10 FNH 21 RVP 30 
11 IDY 20 SWP 30 
12 JAR 22 SNL 32 
13 NPR 25 SAP 33 
14 SA 26 YA 34 
15 YN 30 YYB 35 

Jumlah 339 Jumlah 453 
Rata-rata 22,6 Rata-rata 30,2 

 
e. Hasil Tes Berpikir Kritis 

Tes berpikir kreatif diberikan untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan, tes berpikir kritis 

diberikan dalam bentuk soal isian pada saat pretest dan posttest baik di 
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kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Kemampuan berpikir kritis 

meningkat baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Berikut 

disajikan data perbandingan skor rata-rata kemampuan berpikir kritis 

siswa pada uji coba operasional. 

Tabel 28. Hasil Kemampuan Berpikir Kritis 

No 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Nama 
Siswa Pretest Ket Posttest Ket Nama 

Siswa Pretest Ket Posttest Ket 

1 AFR 51 D 60 D CAN 53 D 72 C 
2 AYP 49 D 63 D ARS 52 D 74 C 
3 AP 53 D 63 D ASP 56 D 75 C 
4 AA 57 D 70 C ANA 58 D 76 C 
5 DS 49 D 63 D BG 52 D 74 C 
6 DA 59 D 73 C DAM 62 D 80 B 
7 DEN 61 D 75 C GAD 64 D 82 B 
8 DDS 62 D 73 C MLL 65 D 80 B 
9 DNR 61 D 75 C RAN 63 D 84 B 
10 FNH 57 D 70 C RVP 58 D 76 C 
11 IDY 59 D 73 C SWP 61 D 80 B 
12 JAR 57 D 70 C SNL 57 D 76 C 
13 NPR 67 C 78 C SAP 69 D 87 B 
14 SA 61 D 75 C YA 63 D 83 B 
15 YN 70 C 81 B YYB 75 C 92 A 

Jumlah 873  1062   908  1191  
Rata-rata 58,2  70,8   60,53  79,4  

 

Gambar 7 menunjukkan perbandingan hasil perhitungan skor 

rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa di kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dalam sebuah grafik. 
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Gambar 7. Grafik Skor Rata-Rata Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
Uji Coba Lapangan Operasional 

 

Dari gambar 7, dapat dilihat bahwa pretest dan posttest di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sama-sama mengalami kenaikan skor 

rata-rata kemampuan berpikir kreatif di kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Namun perlu diperhatikan bahwa kenaikan skor pada kelas 

eksperimen jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan skor 

pada kelas kontrol seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. 

f. Analisis Data 

Uji efektifitas dilakukan dengan menggunakan metode quasi 

experiment dengan desain penelitian nonequivalent control group 

design. Desain ini digunakan untuk membandingkan kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. Kelas kontrol melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru, 

sedangkan kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri. Selain untuk membandingkan keadaan kelas 
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kontrol dan kelas eksperimen, desain penelitian ini juga untuk 

mengetahui peningkatan tanggung jawab dan kemampuan berpikir 

kritis di kelas eksperimen sesudah melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri. 

Penelitian ini mengkaji perbedaan tanggung jawab dan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran menggunakan 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri (kelas 

kontrol). Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tanggung jawab 

dan kemampuan berpikir kritis siswa pada kedua kelas tersebut 

menggunakan analisis uji-t. 

a. Uji Normalitas 

Perhitungan uji normalitas dari data berpikir kritis dan 

tanggung jawab siswa menggunakan program SPSS Statistics 4.0 

melalui uji one sample Shapiro Walk. Hasil perhitungan normalitas 

secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 26 halaman 260. 

Ringkasan hasil uji normalitas berpikir kritis dan tanggung jawab 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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Tabel 29. Hasil Uji Normalitas Berpikir Kritis dan Tanggung Jawab 
Variabel Kelas Sig. (α) Kondisi Ket 

Berpikir Kritis Kontrol Pre test 0,548 α > 0,05 H0 diterima Normal 
Post test 0,280 α > 0,05 H0 diterima Normal 

Eksperimen Pre test 0,526 α > 0,05 H0 diterima Normal 
Post test 0,309 α > 0,05 H0 diterima Normal 

Tanggung 
Jawab 

Kontrol Pre test 0,312 α > 0,05 H0 diterima Normal 
Post test 0,216 α > 0,05 H0 diterima Normal 

Eksperimen Pre test 0,110 α > 0,05 H0 diterima Normal 
Post test 0,811 α > 0,05 H0 diterima Normal 

 

Pada Tabel 29, dapat dilihat bahwa pretest dan posttest 

berpikir kritis kelompok kontrol diperoleh signifikansi 0,548 dan 

0,280. Nilai siginifikansi pada kelompok kontrol > 0,05. Dengan 

demikian H0 diterima, H1 ditolak atau semua data pada kelas 

kontrol berdistribusi normal. Pada kelas eksperimen dapat dilihat 

bahwa pre/awal dan post/akhir berpikir kritis diperoleh signifikansi 

0,526 dan 0,309. Nilai siginifikansi pada kelompok eksperimen > 

0,05. Dengan demikian H0 diterima, H1 ditolak atau semua data 

pada kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Sedangkan pretest dan posttest tanggung jawab kelompok 

kontrol diperoleh signifikansi 0,312 dan 0,216. Nilai siginifikansi 

pada kelompok kontrol > 0,05. Dengan demikian H0 diterima, H1 

ditolak atau semua data pada kelas kontrol berdistribusi normal. 

Pada kelas eksperimen dapat dilihat bahwa pretest dan posttest 

tanggung jawab diperoleh signifikansi 0,110 dan 0,811. Nilai 

siginifikansi pada kelompok eksperimen > 0,05. Dengan demikian 
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H0 diterima, H1 ditolak atau semua data pada kelas eksperimen 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

memiliki variansi yang sama antara kedua kelompok. Analisisnya 

adalah nilai signifikansi > 0,05 maka data merupakan data 

homogen. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 24 dapat 

dilihat pada lampiran 27 halaman 261. Hasil uji homogenitas data 

berpikir kritis dan tanggung jawab kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 30. 

Tabel 30. Hasil Uji Homogenitas Berpikir Kritis dan Tanggung Jawab 
Variabel Kelas Sig. (α) Kondisi Ket 

Berpikir Kritis Pre test kelas 
control 

0,746 α > 0,05 H0 diterima Homogen 

Post test kelas 
eksperimen 

0,678 α > 0,05 H0 diterima Homogen 

Tanggung 
Jawab 

Pre test kelas 
control 

0,239 α > 0,05 H0 diterima Homogen 

Post test kelas 
eksperimen 

0,117 α > 0,05 H0 diterima Homogen 

 

Pada Tabel 30, dapat dilihat bahwa berpikir kritis pretest 

0,74 dan posttest 0,678. Nilai siginifikansi > 0,05, dengan demikian 

H0 diterima, H1 ditolak atau semua data homogen. Pada tanggung 

jawab dapat dilihat bahwa pretest 0,239 dan posttest 0,117. Nilai 

siginifikansi > 0,05, dengan demikian H0 diterima, H1 ditolak atau 

semua data homogen. 
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c. Independent Sample T-test 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, serta 

semua data berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya 

dilakukan pengujian dengan menggunakan independent sample t-

test untuk mengetahui perbedaan pretest kelas kontrol dan pretest 

kelas ekperimen, serta posttest kelas kontrol dan posttest kelas 

eksperimen. Hipotesis penelitian untuk independent sample t-test 

adalah sebagai berikut. 

1) Berpikir kritis 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan post test 

kemampuan berpikir kritis di kelas kontrol dan 

eksperimen. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan post test kemampuan 

berpikir kritis di kelas kontrol dan eksperimen 

Pengujian dilakukan dengan menganalisis hasil pretest 

kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk mengetahui perbedaan signifikansi 

kemampuan awal siswa pada kedua kelas tersebut. Dasar 

analisis dan pembuatan kesimpulan hasil perhitungan 

independent sample t-test adalah sebagai berikut. Kriteria 

keputusan yang digunakan yaitu H0 ditolak jika nilai 

siginifikansi < α = 0,05 sehingga H1 diterima. 
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Hasil perhitungan independent sample t-test untuk kedua 

kelompok dengan menggunakan SPSS 24 dapat dilihat pada 

lampiran 28 halaman 262. Hasil uji independent sample t-test 

dapat dilihat pada Tabel 31. 

Tabel 31. Hasil Independent Sample T-test Kemampuan Berpikir Kritis 
Data Sig. (α) Kondisi Keterangan 
Pretest 0,313 α > 0,05 H0 diterima 
Posttest 0,000 α < 0,05 H1 diterima 

 

Berdasarkan Tabel 31, dapat dilihat bahwa pada data 

pretest berpikir kritis diperoleh nilai signifikansi 0,313. Nilai 

signifikansi yang diperoleh > 0,05 sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada data pretest kemampuan 

berpikir kritis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan Tabel 27, dapat dilihat bahwa pada data posttest 

kemampuan berpikir kritis diperoleh nilai signifikansi 0,000. 

Nilai signifikansi yang diperoleh < 0,05 sehingga H0 

ditolak, sehingga H1 diterima. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan post test 

kemampuan berpikir kritis di kelas kontrol dan eksperimen. 

2) Tanggung jawab 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan post test 

tanggung jawab di kelas kontrol dan eksperimen. 
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H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan post test tanggung 

jawab di kelas kontrol dan eksperimen 

Pengujian dilakukan dengan menganalisis hasil pretest 

tanggung jawab siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

untuk mengetahui perbedaan signifikansi kemampuan awal 

siswa pada kedua kelas tersebut. Dasar analisis dan pembuatan 

kesimpulan hasil perhitungan independent sample t-test adalah 

sebagai berikut. Kriteria keputusan yang digunakan yaitu H0 

ditolak jika nilai siginifikansi < α = 0,05 sehingga H1 diterima. 

Hasil perhitungan independent sample t-test untuk kedua 

kelompok dengan menggunakan SPSS 24 dapat dilihat pada 

lampiran 28 halaman 262. Hasil uji independent sample t-test 

dapat dilihat pada Tabel 32. 

Tabel 32. Hasil Independent Sample T-test Tanggung Jawab 
Data Sig. (α) Kondisi Keterangan 
Pretest 0,920 α > 0,05 H0 diterima 
Posttest 0,000 α < 0,05 H1 diterima 

 

Berdasarkan Tabel 32, dapat dilihat bahwa pada data 

pretest tanggung jawab diperoleh nilai signifikansi 0,920. Nilai 

signifikansi yang diperoleh > 0,05 sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada data pretest tanggung jawab 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan Tabel 
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28, dapat dilihat bahwa pada data posttest tanggung jawab 

diperoleh nilai signifikansi 0,000.  

Nilai signifikansi yang diperoleh < 0,05 sehingga H0 

ditolak, sehingga H1 diterima. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan post test 

tanggung jawab di kelas kontrol dan eksperimen. 

d. Paired Sample T-test 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, serta 

semua data berdistribusi normal dan homogen, dan uji independent 

sample t-test maka dilakukan uji paired sample t-test untuk 

mengetahui perbedaan pretest kelas kontrol dan postest kelas 

kontrol, serta prestest kelas eksperimen dan posttest kelas 

eksperimen. Hipotesis penelitian untuk paired sample t-test adalah 

sebagai berikut. 

1) Berpikir Kritis 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis antara pretest dan postest pada kelas 

eksperimen. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir 

kritis antara pretest dan postest pada kelas eksperimen. 

Pengujian dilakukan dengan menganalisis hasil pretest 

kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas eksperimen dan 

posttes kelas eksperimen untuk mengetahui perbedaan 
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signifikansi kedua kelas tersebut. Kriteria keputusan yang 

digunakan yaitu H0 ditolak jika nilai siginifikansi < α = 0,05 

sehingga H1 diterima. 

Hasil perhitungan paired sample t-test untuk kedua 

kelompok dengan menggunakan SPSS 24 dapat dilihat pada 

lampiran 29 halaman 264. Hasil uji paired sample t-test dapat 

dilihat pada Tabel 33. 

Tabel 33. Hasil Paired Sample T-test Kemampuan Berpikir Kritis 
Kemampuan Berpikir Kritis Sig. (α) Kondisi Keterangan 
Kelas Kontrol 0,206 α > 0,05 H0 diterima 
Kelas Eksperimen 0,000 α < 0,05 H1 diterima 
 

Berdasarkan Tabel 33, dapat dilihat bahwa pada data 

kemampuan berpikir kritis kelas kontrol diperoleh nilai 

signifikansi 0,206. Nilai signifikansi yang diperoleh > 0,05 

sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

tidak terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada kelas kontrol (kelas yang tidak 

melakukan pembelajaran dengan perangkat pembelajaran 

tematik integratif berbasis inkuiri).  

Berdasarkan Tabel 33 dapat dilihat bahwa pada data 

kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen diperoleh nilai 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang diperoleh < 0,05 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada kelas eksperimen (kelas yang melakukan 
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pembelajaran dengan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri). Hal ini juga menunjukkan bahwa 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri yang 

dikembangkan terbukti efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. 

2) Tanggung Jawab 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tanggung 

jawab siswa antara pretest dan postest pada kelas 

eksperimen. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan tanggung jawab 

siswa antara pretest dan postest pada kelas eksperimen. 

Pengujian dilakukan dengan menganalisis hasil pretest 

tanggung jawab siswa kelas eksperimen dan posttes kelas 

eksperimen untuk mengetahui perbedaan signifikansi kedua 

kelas tersebut. Kriteria keputusan yang digunakan yaitu H0 

ditolak jika nilai siginifikansi < α = 0,05 sehingga H1 diterima. 

Hasil perhitungan paired sample t-test untuk kedua 

kelompok dengan menggunakan SPSS 24 dapat dilihat pada 

lampiran 29 halaman 264. Hasil uji paired sample t-test dapat 

dilihat pada Tabel 34. 

Tabel 34. Hasil Paired Sample T-test Tanggung Jawab 
Tanggung jawab Sig. (ρ) Kondisi Keterangan 
Kelas Kontrol 0,296 α > 0,05 H0 diterima 
Kelas Eksperimen 0,000 α < 0,05 H1 diterima 
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Berdasarkan Tabel 34, dapat dilihat bahwa pada data 

tanggung jawab kelas kontrol diperoleh nilai signifikansi 

0,296. Nilai signifikansi yang diperoleh > 0,05 sehingga H0 

diterima. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

peningkatan yang signifikan tanggung jawab siswa pada kelas 

kontrol (kelas yang tidak melakukan pembelajaran dengan 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri). 

Berdasarkan Tabel 30, dapat dilihat bahwa pada data 

tanggung jawab kelas eksperimen diperoleh nilai signifikansi 

0,000. Nilai signifikansi yang diperoleh < 0,05 sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa terdapat peningkatan tanggung jawab siswa pada kelas 

eksperimen (kelas yang melakukan pembelajaran dengan 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri). 

Hal ini juga menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran 

tematik integratif berbasis inkuiri yang dikembangkan terbukti 

efektif untuk meningkatkan tanggung jawab siswa. 

 

C. Revisi Produk 

Revisi produk perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

berdasarkan saran dari dosen ahli, guru, dan hasil temuan pada saat uji coba. 

Revisi dilakukan 3 kali, Revisi pertama (draf awal) dilakukan berdasarkan saran 
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dari ahli. Revisi kedua dilakukan setelah diperoleh temuan dan masukan dari guru 

pada uji coba terbatas. Revisi ketiga dilakukan setelah memperoleh masukan dari 

guru pada uji coba lapangan. Ketiga tahap revisi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Revisi Pertama 

Revisi pertama ini dilakukan pada saat validasi produk, berdasarkan 

masukan dari ahli materi maupun ahli media. Kritik dan saran dijadikan pedoman 

dalam revisi pertama ini agar produk layak digunakan dalam uji coba. Hasil 

validasi yang berupa saran dan masukan dijadikan sebagai pedoman dalam 

merevisi perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri. Revisi ahli 

dilakukan berkaitan dengan hal-hal berikut: 

a) Materi disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas IV 

b) Materi disesuaikan dengan basis inkuiri yang ingin dikembangkan 

c) Ilustrasi yang kurang jelas diperbaiki. Hal ini bertujuan agar siswa lebih 

mudah memahami ilustrasi sehingga dapat mengerjakan soal-soal terkait 

dengan ilustrasi yang diberikan. 

d) Beberapa tanda baca dan penulisan diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar 

penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

e) Tempat penulisan kalimat dengan garis tepi diberi ruang bernafas. Hal ini 

bertujuan agar mata tidak mudah lelah ketika membaca. 

f) Cover lebih disesuaikan dengan tema dan subtema dan juga usia siswa. 

Hal ini dimaksudkan agar isi dan halaman judul sinkron.  
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g) Garis pada kotak pembatas jangan putus-putus karena mengganggu 

konsentrasi. Hal ini dimaksudkan agar perhatian siswa tidak terpecah 

karena garis putus-putus. 

h) Gunakan warna background halaman yang sejuk di mata anak. Hal ini 

bertujuan agar anak mudah dalam membaca dan mata tidak berasa silau. 

2. Revisi Kedua 

Revisi kedua dilakukan atas dasar masukan dari guru dan siswa kelas IV  

setelah melakukan uji coba terbatas. Hasil revisi berdasarkan respon guru dan 

respon siswa setelah menggunakan perangkat pembelajaran tematik integratif 

berbasis inkuiri. Revisi tahap kedua dilakukan pada hal-hal berikut: 

a) Beberapa gambar yang kurang besar.  

b) Perlu ditambahkan dengan materi lingkungan yang lebih luas supaya siswa 

lebih mengenal lingkungan di tempat lain.  

3. Revisi Ketiga 

Revisi ketiga dilaksanakan berdasarkan masukan dari guru dan siswa pada 

saat uji coba lapangan. Masukan yang diberikan oleh guru adalah tata tulis dan 

penggunaan tanda baca ada beberapa yang belum sesuai. Hal ini bertujuan agar 

tata tulis dari produk perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Setelah dilakukan revisi perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri tahap ketiga sesuai masukan dari guru, produk yang dikembangkan berupa 

perangkat pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan PMRI berbasis 

inkuiri tidak lagi mengalami perubahan, atau tidak ada lagi revisi. Perangkat 
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pembelajaran tematik intergratif berbasis inkuiri yang disusun sudah merupakan 

produk akhir pengembangan perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab siswa 

kelas IV SD. 

 

D. Kajian Produk Akhir 

1. Karakteristik Perangkat Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Kegiatan interaksi saat pembelajaran menentukan keberhasilan saat 

pembelajaran. Jika siswa aktif saat pembelajaran maka pengalaman belajar 

yang diperoleh semakin banyak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Guru hendaknya merancang pembelajaran yang menuntut peserta didik 

banyak melakukan aktifitas belajar. Aktivitas belajar tersebut memungkinkan 

siswa untuk dapat menggunakan semua kemampuan yang ada dalam diri 

mereka.  

Bentuk rancangan pembelajaran yang digunakan peserta didik tersusun 

dalam perangkat pembelajaran. Melalui perangkat pembelajaran guru dapat 

merencanakan pembelajan yang melibatkan peserta didik secara langsung 

sehingga siswa mempunyai pengalaman yang mendalam dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengembangan produk perangkat pembelajaran 

berbasis inkuiri, maka karakteristik perangkat pembelajaran berbasis inkuiri 

yaitu: 
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1) Perangkat pembelajaran yang melibatkan kegiatan siswa dengan 

langsung. 

2) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu menyampaikan pertanyaan/masalah. 

3) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu membuat hipotesis. 

4) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu merancang dan melakukan percobaan. 

5) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu mengumpulkan dan menganalisis data. 

6) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu menyusun kesimpulan. 

7) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

8) Perangkat pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mampu mengembangkan sikap tanggung jawab. 

2. Kajian Kelayakan Produk 

Pengembangan perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis 

inkuiri pada penelitian ini adalah dengan menerapkan prinsip serta langkah-

langkah inkuiri dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan berfokus pada tema “Peduli Terhadap 
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Makhluk Hidup” subtema “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” 

untuk siswa kelas IV SD/MI. 

Perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri yang 

dikembangkan dalam penelitian ini layak digunakan dalam pembelajaran 

tematik integratif di SD/MI.  Produk perangkat pembelajaran ini 

dikembangkan berdasarkan beberapa penilaian. Setelah pengembangan draf 

perangkat pembelajaran dilakukan penilaian instrumen. Setelah instrument 

dinyatakan valid maka dikembangkan produk awal dari draf perangkat 

pembelajaran. Hasil perangkat pembelajaran awal yang telah dikembangkan 

selanjutnya divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Saran dan masukan 

dari para ahli dijadikan perbaikan sehingga perangkat pembelajaran 

dinyatakan layak diujicobakan. Hasil validasi dari ahli media dan ahli materi 

yang dikembangkan telah menunjukkan skor sangat baik dan layak 

diujicobakan.  Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Sa’dun Akbar (2013: 

117) bahwa media pembelajaran yang baik memiliki prinsip: (1) sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, (2) sesuai dengan karakteristik siswa, (3) dapat 

menjadi sumber belajar, (4) efektif dan efisien pemanfaatannya, (5) aman 

bagi pelajar, (6) mampu mengembangkan keaktifan dan kreativitas siswa, (7) 

mampu mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan (8) 

berkualitas.  

Setelah didapatkan perangkat pembelajaran yang layak berdasarkan 

hasil validasi oleh ahli materi dan ahli media, maka dilakukan proses 

pengujian terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Proses 
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pengujian perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

dilakukan meliputi tiga uji coba yaitu uji coba awal/terbatas, uji coba 

lapangan diperluas, dan ujicoba operasional. Berdasarkan hasil uji coba 

terbatas dan uji coba diperluas, respon guru dan respon siswa terhadap 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan menunjukkan kategori baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa guru dan siswa memberikan respon yang positif 

terhadap perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri yang 

dikembangkan. 

3. Kajian efektifitas produk terhadap kemampuan berpikir kritis 

Uji coba operasional menunjukkan hasil bahwa perangkat pembelajaran 

tematik integratif berbasis inkuiri efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas IV SD/MI. Berdasarkan hasil uji t paired sample t test 

pada pretest dan posttest kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

0,000 < 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan 

yang signifikan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran tematik integratif 

berbasis inkuiri. Adanya peningkatan yang signifikan pada kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri 

yang dikembangkan efektif dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kuhlthau, Maniotes & Caspari (2007: 2) menyatakan bahwa “inquiry is an 

approach to learning where by students find and use a variety of sources of 

information and ideas to increace their understanding of a problem, topic, or 

issue. It requires more of them than simply answering questions or getting a right 
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answer. It espouses investigation, exploration, search, guest, research, pursuit, 

and study”. Inkuiri ini merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran dimana 

peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide 

untuk meningkatkan pemahamannya tentang masalah yang membutuhkan 

jawaban yang benar dengan melakukan investigasi, eksplorasi, pencarian dan 

penyelidikan. 

Berpikir sebagai ciri utama yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya. Seorang manusia dapat dilihat kualitas hidupnya melalui cara mereka 

berpikir. Cottrel (2017: 1) mengemukakan bahwa “critical thinking is a cognitive 

activity, associated with using the mind.” Berpikir kritis adalah aktivitas kognitif, 

berhubungan dengan pikiran.  

Siswa diajarkan bertanya lalu menentukan strategi atau cara menjawab, 

menganalisis kemudia memukan jawaban dari pertanyaannya. Selain itu Martin, 

Sexton, & Franklin (2005: 186) mengatakan bahwa “inquiry is more than hands-

on”. Dalam pembelajaran inkuiri tidak hanya dilakukan dengan tangan sekedar 

praktek tetapi juga merupakan kegiatan berpikir. 

Dalam pembelajaran inkuiri siswa diberi kesempatan memiliki 

pengalaman belajar yang nyata dan aktif, serta cara memecahkan masalah 

sekaligus membuat keputusan. Pembelajaran berbasis inkuri mengintegrasikan 

berbagai ilmu sehingga siswa mampu belajar sistem. Ketika siswa melakukan 

eksplorasi, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang melibat matematika, bahasa, 

ilmu sosial, seni, dan juga teknik. 
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4. Kajian efektivitas produk terhadap tanggung jawab 

Berdasarkan hasil angket tanggung jawab kelas eksperimen memiliki 

kenaikan lebih tinggi dari kelas kontrol. Hal tersebut didukung dengan hasil 

pengamatan observer yang menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen 

menunjukkan perhatian siswa terhadap perangkat pembelajaran tinggi, dan 

memberikan persepsi yang positif terhadap pembelajaran yang dlakukan dengan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Siswa terlihat senang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga 

benar-benar terlibat dalam pembelajaran yang dilakukan baik ketika di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Siswa terlihat aktif dan berani untuk mencoba 

mengerjakan berbagi soal yang diberikan tanpa menunggu guru untuk 

menyuruhnya. Siswa memberikan beragam jawaban yang mereka temukan 

melalui diskusi. Siswa menjadi lebih percaya diri yang dibuktikan dengan optimis 

dan berani untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa 

terlihat yakin dan mampu untuk bertanggung jawab atas jawaban yang mereka 

berikan. 

English (2013: 131) mengemukakan bahwa “responsibility for learning is 

an indicator that students need support in harnessing their internal drive to 

learn.” Tanggung jawab untuk belajar merupakan indikator bahwa siswa perlu 

dukungan dalam memanfaatkan memori internal untuk belajar. Sikap disiplin 

akan muncul jika seseorang memiliki tanggung jawab. Sikap disiplin dan 

tanggung jawab bersala dari latihan dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. 
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Berdasarkan temuan-temuan yang dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa 

penggunaan perangkat pembelajaran tematik integratif layak dan efektif dalam 

proses pembelajaran. Tercapainya kelayakan dan keefektifan tersebut karena 

adanya kesesuaian antara pengembangan perangkat pembelajaran tematik 

integratif berbasis inkuiri dengan kebutuhan sekolah, karakteristik peserta didik, 

materi, dan kurikulum yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri hasil pengembangan ini 

merupakan produk yang layak dan efektif digunakan pada pembelajaran tematik 

integratif subtema “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” di kelas IV 

SD Negeri Sangon. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

1. Rancangan susunan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri berhasil dengan baik pada 

tema “Peduli Terhadap Makhluk Hidup’ subtema “Hewan dan Tumbuhan 

di Lingkungan Rumahku”. Rancangan ini belum tentu berhasil dengan 

baik apabila digunakan pada tema dan subtema yang lain. 

2. Perangkat pembelajaran tematik integratif berbasis inkuiri mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawabf siswa 

karena didukung oleh lingkungan di sekitar sekolah yang cukup lengkap. 

Namun hal tersebut belum tentu berhasil apabila digunakan di SD/MI 

dengan kondisi ekosistem yang berbeda. 

 


