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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal  

1. Deskripsi Data Studi Kebutuhan Buku Ajar 

Analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar dilakukan dengan cara 

mewawancarai guru reguler, mewawancarai GPK, dan melakukan observasi 

di kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, dan kelas multi selama dua pertemuan pada 

tanggal 14-28 Januari 2019 di enam mata pelajaran yang berbeda, yaitu 

matematika, IPS, PKn, olahraga, bahasa inggris dan bahasa Indonesia.  

Berdasarkan observasi, ATG terlihat tidak terlibat dalam pembelajaran. 

Pada pelajaran matematika, guru terlihat fokus pada siswa reguler dan 

memberikan soal yang tidak memperhatikan analisis tugas sehingga ATG 

merasa kesulitan. Di sisi lain, beberapa soal yang diberikan terlalu mudah 

bagi ATG misalnya hanya mewarnai, menempel, dan menyalin. Pada mata 

pelajaran IPS dan PKn, guru tidak memperhatikan karakteristik ATG 

sehingga soal disamakan dengan siswa reguler. Hal ini berakibat ATG tidak 

mampu menjawab soal dengan tepat karena banyak istilah yang tidak 

dimengerti. Saat pelajaran olah raga, beberapa ATG mampu terlibat secara 

psikomotor, namun terkadang tidak paham pada aturan permainan. ATG juga 

terlihat tidak mengerti aba-aba, misalnya belok kanan, berbaris rapi, dan 

aneka instruksi dalam pemanasan. 
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Gejala yang nampak pada pelajaran bahasa inggris, ATG terlihat stres 

karena tidak mampu mengartikan dalam bahasa Indonesia, namun tidak mau 

menggunakan kamus. Soal-soal yang diberikan pun tidak memperhatikan 

karakteristik ATG (guru tidak menggunakan analisis tugas dan menyamakan 

soal dengan siswa reguler). Pada pelajaran bahasa Indonesia, banyak ATG 

yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata karena tidak paham pada istilah-

istilah yang digunakan. Ketidakpahaman pada istilah yang digunakan ini 

berdampak fatal karena akan berdampak pada topik-topik pembelajaran lain. 

Dari semua mata pelajaran yang diamati, tidak ada satupun mata pelajaran 

yang mempunyai buku ajar khusus bagi ATG. Beberapa guru menggunakan 

buku ajar dari pemerintah (BSE) dan memberikan worksheet bersesuaian 

dengan soal-soal yang ada dalam BSE. Beberapa guru tidak terlihat 

menggunakan buku ajar saat mengajar. 

Peneliti kemudian melakukan wawancara pada guru di akhir observasi. 

Hampir semua guru reguler merasa kesulitan dalam pembuatan soal yang 

sesuai dengan karakteristik ATG. Guru reguler juga merasa kesulitan untuk 

mengaktifkan siswa karena saat dimotivasi terkadang siswa aktif namun tidak 

sesuai dengan koridor pembelajaran, misalnya ramai sendiri, berkomentar 

tidak sesuai topik, dan berperilaku mengacau. Dari semua mata pelajaran, 

muncul gejala yang hampir sama, yaitu ATG kurang memahami arti kata 

yang digunakan dan ketidakmampuan dalam membuat kesimpulan (tertulis 

maupun lisan) yang berakibat ATG terlihat tidak terhubung dengan 

pembelajaran di kelas. Di sisi lain, beberapa GPK bukan berasal dari 
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Pendidikan Luar Biasa sehingga tidak mampu memberikan saran membangun 

kepada guru reguler.  

Permasalahan paling mencolok muncul pada pelajaran bahasa Indonesia 

karena dalam pelajaran selalu ditemukan kosakata baru yang seringkali tidak 

dipahami oleh ATG. ATG terlihat tidak terlibat dalam aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor karena guru kurang memperhatikan eksistensi ATG di kelas. 

guru pun tidak mempersiapkan worksheet yang dimodifikasi. Guru berdalih 

pelajaran bahasa Indonesia ini adalah mata pelajaran UN yang semua siswa 

harus mendapatkan porsi yang sama saat pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Permasalahan yang Muncul dan Solusi 
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dan psikomotor) dalam pembelajaran meningkat. 
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Pengembangan buku ajar diasumsikan merupakan sebuah solusi atas 

ketidakterlibatan ATG di kelas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Buku 

ajar yang disusun dirancang berbasis pendendekatan kontekstual dan 

diaplikasikan dengan sintaks REACT. Buku ajar didesain menarik dengan 

tokoh kartun yang secara imajinatif membimbing ATG sehingga keterlibatan 

dapat diraih. Observasi lanjutan ini dilaksanakan selama tiga pertemuan pada 

tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2019. Pada saat observasi dilakukan, materi pada 

pelajaran Bahasa Indonesia yang sedang berlangsung berbeda-beda setiap 

kelas (KI-KD dapat dilihat di lampiran).  

Berdasarkan materi yang telah diamati, terdapat persamaan gejala yang 

nampak pada ATG. Gejala yang dapat diamati, yaitu anak tidak paham pada 

teks yang mereka baca, anak tidak paham pada makna kata tersurat maupun 

tersirat, dan anak tidak mampu membuat kesimpulan pada teks yang dibaca. 

Ketidakmampuan membaca pemahaman ini berakibat pada materi yang yang 

diajarkan tidak mampu tersampaikan kepada anak. Peneliti kemudian 

berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia, guru pendamping khusus, dan 

koordinator kurikulum untuk menentukan materi universal yang dapat 

diterapkan pada anak. Penelitian ini dilaksanakan di pertengahan maret 

sampai pertengahan April sehingga materi yang akan berlangsung di tanggal-

tanggal tersebut, terkait dengan kemampuan membaca (KI-KD dapat dilihat 

di lampiran) 

Hasil yang diharapkan dari diskusi dan observasi ini adalah terciptanya 

materi ajar universal yang dapat digunakan semua ATG di semua kelas. 
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Materi ajar yang dirancang berupa materi kontekstual yang diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Penyesuaian 

materi ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar dalam seting 

alami dan menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Materi ajar yang dirancang 

harus mendapat persetujuan dari guru bahasa indonesia di kelas tersebut, guru 

pendamping khusus, dan koordinator kurikulum. Adapun materi yang telah 

disetujui adalah: 

Tabel 16. Materi yang Disetujui oleh Koordinator Kurikulum 
SKL Indikator Soal 

Memahami makna dalam  
teks  fungsional pendek 
sangat sederhana untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan terdekat. 

Menangkap arti kata dan  
ungkapan yang digunakan 

Ringan tangan, berat 
tangan, tekun, disiplin  

Menangkap makna tersurat dan 
makna tersirat  

Makna kata dalam teks 
tersurat dan tersirat 

Kemampuan membuat  
kesimpulan. 

Kesimpulan dalam teks 

 
Guru bahasa Indonesia menghendaki adanya buku ajar khusus bagi ATG 

dan dapat dipelajari secara mudah. Buku ajar ini akan sangat membantu guru 

dalam mengajar ATG, sekaligus akan meningkatkan keterlibatannya di dalam 

kelas. Guru juga menyarankan agar buku ajar membaca pemahaman ini 

dibuat dekat dengan diri anak  sehingga akan menarik siswa dalam membaca.  

 
2. Deskripsi Data Studi Kebutuhan Tampilan  

Siswa menghendaki buku ajar yang tidak membosankan, berwarna, 

dan tidak berat ketika dibawa. Siswa merasa buku ajar yang digunakan 

guru selama ini  terlalu sulit sehingga ia tidak mampu mengikuti 

pembelajaran yang membuatnya bosan untuk membaca. Siswa 

menginginkan buku dengan materi yang mudah dipahami, diberi 
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penjelasan, memiliki contoh, dan berwarna. Siswa juga menginginkan 

buku ajar yang memiliki tokoh kartun sehingga siswa akan belajar dengan 

gembira dan tidak tertekan dengan materi yang harus dikuasai.  

Materi yang ditampilkan hendaknya dibuat terorganisir, fokus, dan 

tidak membuat bingung siswa. Sampul buku ajar dibuat dengan warna 

yang mencolok, judul yang menarik minat siswa, penjilidan yang kuat, 

kertas tidak mudah rusak (misalnya ketika terkena air, sering dibuka oleh 

siswa, dan dipakai siswa bergantian) dan tidak berat ketika dibawa. Buku 

ajar juga dilengkapi dengan lembar apresiasi sehingga siswa merasa 

bangga telah menyelesaikan buku ajar.  

 

3. Deskripsi Data Perancangan Awal  

Pembuatan buku ajar ini dimulai dengan diskusi dengan kepala 

sekolah, koordinator inklusi, dan peneliti (pengembang buku ajar). 

Pengembang buku ajar membuat purwarupa (prototype) dan disampaikan 

kepada pihak sekolah (kepsek dan koordinator kurikulum). Pembuatan 

buku ajar ini diketahui oleh kepala sekolah agar arahan teknis pembuatan 

buku ajar dapat tersistem dengan sekolah.  

Diskusi dengan kepala sekolah dimulai dengan penjabaran hasil 

observasi di beberapa kelas dan beberapa mata pelajaran, penyampaian 

permasalahan yang paling mencolok saat observasi, dan penyampaian 

analisi kebutuhan tentang perlunya pengembangan buku ajar. Peneliti juga 

mengutarakan keinginan untuk mengembangkan buku ajar yang 
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dikhususkan untuk ATG agar dapat terlibat secara kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Kepala sekolah kemudian merekomendasikan agar peneliti 

berdiskusi dengan kooordinator kurikulum untuk menyampaikan materi 

yang akan dibuat buku ajar. Diskusi dengan koordinator kurikulum 

difokuskan pada perencanaan dan pembuatan jadwal peneliti untuk 

melakukan penelitian.   

Perencanaan pembelajaran bagi ATG di sekolah inklusi penting 

dilakukan agar kegiatan yang dilakukan guru dapat terarah dan sesuai 

dengan karakteristik siswa. Agar pembelajaran dapat bermakna dan tuntas, 

perancanaan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. 

Melakukan evaluasi secara lengkap (proses dan hasil) juga harus dilakukan 

untuk menilai kemajuan peserta didik dan mengetahui kelemahan dalam 

proses pembelajarannya sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan 

secara tepat. Hasil dari diskusi dengan koordinator kurikulum kemudian 

dilaporkan kembali ke kepala sekolah untuk segera dilakukan 

pengembangan buku ajar.  
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Gambar 11. Alur Pengembangan Buku di THS 
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petunjuk penggunaan, dan daftar isi. Bagian isi terdiri atas halaman judul bab 

(judul bab, tema karakter, gambar ilustrasi), isi bab (teks kontekstual denotasi 

dan  konotasi, latihan membaca, tugas, dan refleksi. Bagian akhir terdiri atas 

refleksi akhir, daftar pustaka, biodata singkat penulis, dan halaman belakang 

luar. Purwarupa yang dibuat terdiri atas desain buku dan desain tokoh yang 

akan memandu ATG mengerjakan tugas dalam buku ajar.  

 
4. Deskripsi Data Kelayakan Materi dan Tampilan  

a. Kelayakan Ahli Materi I 

Validasi materi I dilakukan oleh Dra. Lilis Madyawati, M.Si selaku 

dosen di UMM. Beliau juga berpengalaman menerbitkan buku berbasis 

bahasa dan berpengalaman dalam melakukan penelitian berbasis bahasa 

pada anak-anak dan pendidikan inklusi. Validasi dilakukan di ruang dosen 

FKIP. Aspek yang dinilai adalah kompetensi membaca pemahaman, 

kebahasaan, penyajian, dan kesesuaian. Validasi dilakukan dengan 

memberikan produk yang telah dibuat dan validator memberikan penilaian 

di dalam angket validasi yang telah dipersiapkan. Hasil penilaian ahli 

materi I dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 17. Penilaian Ahli Materi I 
No Aspek Validasi I 

Skor total  Rerata skor Kategori 
1. Membaca pemahaman/ isi 14 4,6 Sangat baik  

Kebahasaan 8 2,6 Cukup  
Penyajian  65 4,06 Baik 
Kesesuaian 21 4,2 Baik  

Rerata interval skor 108 Baik 
2. Kesimpulan Dapat digunakan dengan revisi sedikit 
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Ahli materi I berpendapat bahwa a) buku ajar ini membantu anak-anak 

dalam mengembangkan kemampuan membaca pemahaman dengan cara 

yang menyenangkan, b) buku ajar sangat menarik anak-anak karena 

berwarna dan memiliki tokoh kartun yang lucu, dan c) buku ajar yang 

kontekstual sangat dibutuhkan agar anak merasa dekat dengan materi. 

Adapun saran dari ahli materi I, yaitu menambah aspek penilaian emosi 

pada buku ajar, dan memperhatikan aspek kebahasaan agar anak tidak 

kesulitan saat menggunakan buku. 

 
b. Kelayakan Ahli Materi II 

Validasi materi II dilakukan MM. Emmy Rachmawati, M.Pd selaku 

koordinator kurikulum di sebuah sekolah inklusi. Beliau berpengalaman 

dalam merancang kurikulum inklusi di SMP dan SMA. Aspek yang dinilai 

adalah kompetensi membaca pemahaman, kebahasaan, penyajian, dan 

kesesuaian. Validasi dilakukan dengan memberikan produk yang telah 

dibuat dan validator memberikan penilaian di dalam angket validasi yang 

telah dipersiapkan. Hasil penilaian ahli materi II dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 18. Penilaian Ahli Materi II 
No Aspek Validasi I Validasi II 

Skor 
total  

Rerata 
skor 

Kategori Skor 
total 

Rerata 
skor 

Kategori 

1. Membaca 
pemahaman 

15 5 Sangat 
baik 

15 5 Sangat baik 

Kebahasaan 11 3,6 Baik  14 4,67 Sangat baik 
Penyajian  34 2,1 Kurang  71 4,4 Sangat baik 
Kesesuaian 19 2,25 Kurang  22 4.4 Sangat baik 

Rerata interval skor 79 Cukup baik 122 Sangat baik 
2. Kesimpulan Dapat digunakan dengan 

revisi cukup banyak. 
Dapat digunakan tanpa revisi 



80 
 

Ahli materi II berpendapat bahwa a) buku ajar bagi anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi sangat jarang sehingga buku ini membantu guru 

reguler dalam pembelajaran bahasa., b) buku ajar diprediksikan menarik 

anak berkebutuhan khusus karena berwarna-warni dan memiliki tokoh 

kartun, c) materi yang  dibuat sesuai dengan pelajaran yang akan dilakukan 

di THS. Hasil validasi I dikategorikan cukup baik dengan skor 79, 

sehingga peneliti harus merevisi cukup banyak. Adapun saran dari ahli 

materi II, yaitu a) memperhatikan aspek bahasa sehingga ATG dapat 

memahami dengan mudah, b) memperhatikan penyajian sintaks CTL dan 

komponen CTL yang diaplikasikan di buku ajar, dan c) memperhatikan 

prinsip pembelajaran bagi ATG. Pada validasi II, didapatkan skor 122 

dengan kategori sangat baik sehingga buku ajar dapat digunakan tanpa 

harus melakukan revisi.  

 
c. Kelayakan Ahli Media I 

Validasi media I dilakukan oleh Dr. Mumpuniarti, M.Pd selaku dosen 

Pendidikan Luar Biasa. Beliau berpengalaman dalam pembuatan media 

pembelajaran bagi anak tunagrahita sehingga memahami media yang 

sesuai untuk anak tunagrahita.  Aspek yang dinilai adalah kelayakan isi, 

kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan.  
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 Tabel 19. Penilaian Ahli Media I 
No Aspek Validasi I 

Skor total  Rerata skor Kategori 
1. Buku ajar 

 Isi 11 3,67 Baik  
 Bahasa  11 3,67 Baik  
 Penyajian  60 4,28 Baik  
 Kegrafikan  14 3,5 Baik  
Rerata interval skor 96 Baik  

2. Kesimpulan Dapat digunakan dengan revisi sedikit 
 

Ahli media I berpendapat bahwa kualitas buku ajar baik, dilihat dari 

penjilidan, jenis kertas, dan kesesuaian bentuk buku dengan ATG. Adapun 

saran perbaikan ahli media 1, yaitu a) warna dibuat kontras sehingga 

memudahkan untuk dibaca, b) memperhatikan fokus dan keserasian pada 

lay-out setiap halaman, c) memperhatikan jenis font huruf sehingga dapat 

dibaca dengan mudah oleh anak, d) merevisi kembali halaman cover 

dengan menyederhanakan gambar dan tulisan, e) perhatikan struktur 

bahasa (subjek-predikat-objek-keterangan) dan diturunkan secara denotatif 

sederhana. 

 
d. Kelayakan Ahli Media II 

Validasi media II dilakukan oleh Bambang Agus, selaku praktisi 

penulis buku. Beliau memiliki banyak pengalaman dalam dunia penulisan 

buku sehingga dapat menilai kelayakan dari buku ajar yang dibuat peneliti 

secara lebih detail. Aspek yang dinilai adalah kelayakan isi, kebahasaan, 

penyajian, dan kegrafikan. 
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Tabel 20. Penilaian Ahli Media II 
No Aspek Validasi I Validasi II 

Skor 
total  

Rerata 
skor 

Kategori Skor 
total  

Rerata 
skor 

Kategori 

1. Buku ajar 
 Isi 8 2,6 Kurang  12 4 Baik  
 Bahasa  8 2,6 Kurang 13 4.3 Sangat baik 
 Penyajian  47 3,4 Cukup  60 4,2 Baik  
 Kegrafikan  9 2,25 Kurang  12 4 Baik  
Rerata interval skor 72 Kurang 101 Sangat baik 

2. Kesimpulan Dapat digunakan dengan 
revisi banyak 

Dapat digunakan tanpa revisi 

 
Ahli media II berpendapat bahwa buku ajar terlalu memiliki banyak 

warna sehingga terkesan bukan seperti buku ajar anak sekolah. Hasil 

validasi I mendapatkan skor 72 dengan kategori kurang sehingga peneliti 

harus merevisi banyak aspek dalam buku ajar. Saran dari ahli media II, 

yaitu a) merevisi aspek kebahasaan menjadi lebih sederhana, b) merevisi 

penomoran yang terlalu ramai dengan akses-aksen hiasan, c) merevisi 

keseimbangan teks dengan ilustrasi, dan d) mengecilkan ukuran fisik buku 

agar sesuai dengan siswa ATG. Setelah merevisi dan melakukan 

konsultasi, validasi II mendapatkan skor 101 sehingga produk layak 

digunakan untuk penelitian.  

e. Kelayakan Ahli Media III 

Validasi media III dilakukan oleh Galih Istiningsih, M.Pd selaku ketua 

pokja penalaran di sebuah Universitas di Magelang. Beliau berpengalaman 

dalam penulisan karya ilmiah. Beliau juga aktif dalam pembuatan media 

pembelajarn/ buku ajar yang didistribusikan di sekolah-sekolah. Aspek 

yang dinilai adalah kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan.  
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Tabel 21. Penilaian Ahli Media III 
No Aspek Validasi I 

Skor 
total  

Rerata 
skor 

Kategori 

1. Buku ajar    
 Isi 13 4,3 Sangat baik 
 Bahasa  11 3,6 Baik 
 Penyajian  46 3,2 Cukup  
 Kegrafikan  12 4 Baik  
Rerata interval skor 96 Baik 

2. Dapat digunakan dengan revisi sedikit Dapat digunakan dengan revisi sedikit 
 

Ahli media III berpendapat bahwa buku ajar cukup unik karena jarang 

ada buku ajar khusus bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

Hasil dari validasi I mendapatkan skor 96 dengan kategori baik sehungga 

dapat digunakan dengan sedikit revisi. Saran yang diberikan, a) perhatikan 

sintakmatik dan prinsip CTL b) warna diperhalus sehingga nyaman 

dipandang mata, c) gambar dirapikan, misalnya pada watermark yang 

masih nampak pada gambar tokoh kartun.  

 

B. Hasil Uji Coba Produk  

1. Uji Coba Perorangan 

Uji coba perorangan dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

sederhana terkait penilaian buku ajar kepada tiga ATG di THS. 

Wawancara dilakukan secara individual yang dilakukan secara terpisah. 

Adapun komentar yang diberikan ATG saat wawancara, yakni a) buku 

terlihat tipis dan kurang kuat, b) memiliki tampilan yang menarik 

perhatian karena berwarna, c) anak menyukai tokoh kartun, d) menyukai 

desain sampul, dan anak menyukai lembar apresiasi (sertifikat). ATG 

berpendapat bahwa tokoh kartun sangat lucu dan menambah semangat 
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ketika sedang belajar di kelas. ATG juga berpendapat bahwa tulisan di 

buku ajar mudah dibaca. 

 
2. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada tujuh ATG dan tujuh guru. 

Penilaian dari guru dipandang penting untuk menyempurnakan produk 

Subjek guru reguler dan guru pendamping khusus diminta mengisi 

kuesioner terkait kualitas dari buku ajar yang dikembangkan. Pada uji coba 

lapangan tahap awal juga dilaksanan wawancara dan diskusi dengan guru. 

Hasil penilaian pada uji coba kelompok dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 22. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 
N
o. 

Guru  Siswa 
Aspek  Skor 

total  
Rerata Kategori Aspek  Skor 

total  
Rerat

a 
Kateg

ori 
1. Kelayakan isi 250 4,4 Sangat baik Tampilan  26 4,6 Sangat 

baik 2. Kebahasaan 273 4,3 Sangat baik 
3. Penyajian  208 4,2 Baik 
4. Komponen 

CTL 
216 4,4 Sangat baik Bahasa  10 3,5 Baik  

5. Sintaks CTL 147 4,2 Baik  
6. Kegrafikan  146 4,1 Baik  
7. Kompetensi 

membaca 
pemahaman 

184 4,3 Sangat baik  

Jumlah  1424 29,9 Baik  Jumlah  36 8,1 Baik 
Rata-rata   4,27 Rata-rata   4,05 

 

Berdasarkan uji coba lapangan tahap awal, peneliti mendapatkan 

saran-saran membangun terkait pengembangan buku ajar. Saran-saran 

membangun antara lain, a) lebih memperhatikan penggunaan warna 

sehingga tidak terkesan sepeti buku anak-anak, b) lebih merapikan desain 

gambar, c) penggantian jenis penjilidan sehingga lebih kuat dan tidak 

mudah terlepas, dan d) mengganti jenis kertas menjadi lebih tebal.  
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Pada tahap uji kelompok kecil juga dilaksanakan uji soal untuk 

mengetahui kevalidan dan kereliabilitasan soal tes. Soal tes yang diujikan 

sebanyak 30 soal dengan alokasi waktu 1 JP (45 menit). Dari soal yang 

diuji cobakan kepada 7 ATG, hanya 25 soal yang valid.  

a. Uji Validitas Soal Tes 

Validitas tes harus sesuai dengan kriterium. Sebuah item tes memiliki 

validitas tinggi jika skor pada item itu mempunyai kesejajaran dengan skor 

total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk 

mengatahui validitas item ini digunakan rumus korelasi product moment. 

Kriteria tes belajar sudah valid karena koefisien r lebih dari atau sama 

dengan 0,4 atau sekurang-kurangnya pada kategori sedang.  Soal ujicoba 

terbatas sebanyak 30 dengan hasil 5 soal tidak valid. Dari 25 soal yang 

valid, peneliti menggunakan 20 soal untuk mengetahui peningkatan 

keterlibatan secara kognitif.  

b. Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas perangkat tes dihitung untuk mengetahui ketetapan hasil 

tes. Untuk menghitung reliabelitas perangkat tes ini digunakan rumus yang 

sesuai dengan bentuk tes uraian (essay), yaitu rumus alpha.  analisis dapat 

dilihat pada Tabel 23. 

 
Tabel 23. Analisis Reliabilitas Soal 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.915 30 
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Nilai alpha yang dihasilkan ditafsirkan sesuai dengan kriteria 

pembanding yang digunakan. Tabel X  alpha 0,915,  nilai reliabilitas > 0,6 

dapat dikatakan bahwa instrumen yang  digunakan mempunyai reliabel 

tinggi.  

 
3. Uji Coba Lapangan  

Uji coba lapangan utama dilakukan pada 17 ATG di THS. Uji coba 

lapangan berupa uji efektivitas untuk melihat peningkatan keterlibatan 

ATG pada pembelajaran pada tiga kelas yang berbeda. Kelas yang dipilih 

adalah kelas 8A, kelas 9A, kelas 9B, dan kelas multi.  Uji coba lapangan 

ini dilaksanakan pada pelajaran Bahasa Indonesia pada materi membaca 

pemahaman. Jadwal uji coba lapangan disesuaikan dengan jadwal 

pelajaran reguler tanpa ada pengaturan ulang agar lebih alamiah. Jadwal 

dapat dilihat dalam tabel 24. 

Tabel 24. Jadwal Uji Coba Lapangan 
Hari  Kelas Waktu JP 

Senin  8A 8.00-10.00 2JP 
9B 12.55-14.40 3JP 

Selasa 9A 10.40-13.20 2JP 
9B 13.20-14.40 2JP 

Rabu  8A 7.45-9.45 2JP 
Multi 11.20-12.30 2JP 

Kamis  9A 12.40-14.40 3JP 
Jumat  Multi 10.50-13.15 2JP 

 
Untuk mengukur keterlibatan kognitif, ATG melakukan pre-test dengan 

mengerjakan  soal tes sebanyak 20 soal selama 1JP. Setelah melakukan pre-test, 

ATG mendapatkan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan buku ajar “SOBAT” 

berbasis pendekatan kontekstual selama 3 kali pertemuan. Pada pertemuan 

terakhir, ATG melakukan post-test dengan soal yang sama untuk melihat 



87 
 

peningkatan yang terjadi. Pengukuran keterlibatan afektif dan psikomotor 

dilakukan dengan melakukan observasi secara intensif sebelum perlakukan, pada 

saat perlakuan, dan setelah perlakuan.  

a. Hasil Keterlibatan Kogntif 

Tes ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterlibatan kognitif pada 

area membaca pemahaman ATG. Tes ini juga dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan buku ajar sekaligus menguji tingkat ketepatan produk yang 

dikembangkan.  

Tabel 25. Hasil Keterlibatan Kognitif 
No. Nama 

(Inisial) 
Pre-Test Post-Test Peningkatan 

Skor (%) Skor (%) Skor (%) 
1 1 10 50% 13 65% 2 20% 
2 2 11 55% 15 75% 4 36,36% 
3 3 7 35% 12 60% 5 71,42% 
4 4 9 45% 11 55% 1 22,22% 
5 5 12 60% 16 80% 4 33,33% 
6 6 9 45% 10 50% 1 11,11% 
7 7 7 35% 8 40% 1 14,28% 
8 8 10 50% 11 55% 1 10% 
9 9 10 50% 11 50% 1 10% 

10 10 8 40% 9 45% 1 12,5% 
11 11 12 60% 13 65% 1 8,33% 
12 12 9 45% 10 50% 1 11,11% 
13 13 9 45% 11 55% 2 22,22% 
14 14 9 50% 10 50% 1 11,11% 
15 15 11 55% 13 65% 2 18,18% 
16 16 6 30% 10 50% 4 66,67% 
17 17 9 45% 11 55% 3 33,33% 

 159 795% 192 965% 32 381% 
 9,35 46,76% 11,29 56,76% 1,88 22,41% 

 
Berdasarkan tabel 34, keterlibatan kognitif dari 17 ATG memiliki rata-rata 

peningkatan sebesar 22,41%. Peningkatan terbesar sebesar 71,42% dan 

peningkatan terkecil sebesar 8,33%. Dari hasil penelitian, semua ATG mengalami 

peningkatan dengan rentang yang bervariasi.  
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b. Hasil Keterlibatan Afektif/ Emosi 

Untuk mengetahui keterlibatan afektif/ emosi dilakukan dengan proses 

observasi selama tiga hari dengan  aspek reaksi emosi di kelas, keikutsertaan, dan 

nilai sebanyak 11 indikator. 

Tabel 26. Hasil Keterlibatan Afektif 
No. Na

ma 
Pre-test Perlakuan hari 1 Perlakuan hari 

Hari 2 
Perlakuan hari 

Hari 3 (Post-test) 
Peningkatan 
pretest-post 

test 
Skor (%) Skor (%) Skor (%) Skor (%) Skor (%) 

1 1 25 45,45% 30 54,54% 33 60% 40 72,72% 15 60% 
2 2 25 45,45% 28 50,90% 32 58,18% 37 67,27% 12 48% 
3 3 29 52,72% 30 54,54% 30 54,54% 35 63,63% 6 20.68% 
4 4 29 52,72% 31 56,36% 34 61,81% 39 70,90% 10 34,48% 
5 5 27 49,09% 30 54,54% 32 58,18% 37 67,27% 10 37.03% 
6 6 25 45,45% 26 47,27% 29 52,72% 38 69,09% 13 52% 
7 7 33 60% 34 61,81% 34 61,81% 34 61,81% 1 3,03% 
8 8 32 58,18% 34 61,81% 35 63,63% 42 76,36% 10 31,25% 
9 9 30 54,54% 32 58,18% 33 60% 39 70,90% 9 30% 
10 10 28 50,90% 30 54,54% 30 54,54% 35 63,63% 7 28% 
11 11 28 50,90% 31 56,36% 31 56,36% 37 67,27% 9 32,14% 
12 12 27 49,09% 27 49,09% 27 49,09% 32 58,18% 5 18,51% 
13 13 33 60% 35 63,63% 36 65,45% 40 72,72% 7 21,21% 
14 14 25 45,45% 24 43,63% 26 47,27% 36 65,45% 11 44% 
15 15 24 43,63% 26 47,27% 30 54,54% 35 63,63% 11 45,83% 
16 16 27 49,09% 28 50,90% 30 54,54% 36 65,45% 9 33,33% 
17 17 19 34,54% 24 43,63% 31 56,36% 33 60% 14 73,68% 
Jumlah  

466 
847.20

% 500 
909.00

% 533 969% 625 
1136.28

% 159 613% 
Rerata  

27,41 
 

49,83% 
29.4

1 
53,47% 31,3

5 
57% 38,3

5 
66,84% 

9.35 
36,05% 

 
Berdasarkan tabel 35, keterlibatan emosi dari 17 ATG memiliki rata-rata 

peningkatan sebesar 36,05%. Peningkatan terbesar sebesar 45,83% dan 

peningkatan terkecil sebesar 18,51%. Dari hasil penelitian, semua ATG 

mengalami peningkatan keterlibatan emosi dengan rentang yang bervariasi.  
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c. Hasil Keterlibatan Psikomotor/ Perilaku 

Untuk mengetahui keterlibatan psikomotor/ perilaku dilakukan dengan proses 

observasi selama tiga hari bersamaam dengan observasi keterlibatan emosi. Aspek 

observasi keterlibatan psikomotor, yakni perilaku positif, tidak berperilaku yang 

mengacau, dan terlibat dalam pembelajaran sebanyak 9 indikator. 

 
Tabel 27. Hasil Keterlibatan Psikomotor 

N
o. 

Nama Pre-test Perlakuan hari 1 Perlakuan hari 
Hari 2 

Perlakuan hari 
Hari 3 (Post-

test) 

Peningkatan 
pretest-post test 

Skor (%) Skor (%) Skor (%) Skor (%) Skor (%) 
1 1 21 46,67% 25 55,56% 27 60% 33 73,33% 12 57,14% 
2 2 23 51,11% 25 55,56% 27 60% 27 60% 4 17,39% 
3 3 22 48,89% 24 53,33% 25 55,56% 28 62,22% 6 27,27% 
4 4 23 51,11% 25 55,56% 27 60% 32 71,11% 9 39,13% 
5 5 25 55,56% 26 67,78% 28 62,22% 29 64,44% 4 16% 
6 6 23 51,11% 24 53,33% 25 55,56% 28 62,22% 5 21,73% 
7 7 28 62,22% 32 71,11% 32 71,11% 32 71,11% 4 14,28% 
8 8 20 44,44% 23 51,11% 26 67,78% 26 67,78% 6 30% 
9 9 26 57,78% 28 62,22% 31 68,89% 36 80% 10 38,46% 
10 10 23 51,11% 25 55,56% 26 67,78% 27 60% 4 17,39% 
11 11 21 46,67% 21 46,67% 23 51,11% 30 66,67% 9 42,85% 
12 12 15 33,33% 16 35,56% 20 44,44% 28 62,22% 13 86,67% 
13 13 23 51,11% 23 51,11% 23 51,11% 29 64,44% 6 26,08% 
14 14 24 53,33% 21 46,67% 25 55,56% 28 62,22% 4 16,67% 
15 15 21 46,67% 23 51,11% 27 60% 37 82,22% 16 76,19% 
16 16 23 51,11% 24 53,33% 24 53,33% 29 64,44% 6 26,08% 
17 17 19 42,22% 19 42,22% 21 46,67% 22 48,89% 3 15,78% 

Jumlah  
380 

844.44
% 404 907.79% 437 991% 501 

1123.31
% 121 569.11% 

Rerata  
22.35 49,67% 23,76 

53,39% 25.7
0 

58,29% 
29,47 

66,07% 
7,11 

33,47% 

 
Berdasarkan tabel 36, keterlibatan perilaku dari 17 ATG memiliki rata-rata 

peningkatan sebesar 33,47%. Peningkatan terbesar sebesar 76,19% dan 

peningkatan terkecil sebesar 15,78%. Dari hasil penelitian, semua ATG 

mengalami peningkatan keterlibatan perilaku dengan rentang yang bervariasi. 
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4. Uji Keefektifan Produk Hasil Pengembangan 

Berdasarkan tabel 34, dapat diketahui bahwa rata-rata pre-test sebesar 

46,76 dan rata-rata post-test sebesar 56,47. Berdasarkan KKM yang telah 

ditentukan (perhitungan lengkap pada lampiran), terdapat 14 siswa yang 

mendapatkan nilai tuntas sehingga tingkat kentuntasan yang didapat yakni 

82,35% dengan kategori sangat efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

produk buku ajar bersifat sangat efektif dan dapat meningkatkan 

keterlibatan kognitif siswa. 

 

C. Revisi Produk 

Revisi buku ajar dilakukan sesuai saran dari validator, saran dari subjek uji 

coba, dan komentar  dari ATG. Saran yang pertama dilihat dari kover buku 

yang meliputi lay-out kover, kerapihan gambar, dan fokus halaman. Produk 

awal dinilai tidak memiliki fokus, terlalu ramai dengan hiasan, dan terkesan 

seperti buku anak-anak. Revisi kover dilakukan dengan merapikan gambar, 

mengurangi hiasan gambar yang tidak perlu, dan memilih penggunaan warna 

yang lembut. Perbaikan yang dilakukan peneliti dapat dilihat dalam gambar 

di bawah ini:  
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Gambar 12. Perbedaan Halaman Depan 

 

Revisi selanjutnya dilakukan pada halaman yang menjelaskan 

sekilas tentang buku ajar. Sebelum revisi, penjelasan buku ajar hanya 

berupa kalimat-kalimat penjelas dan kurang menjabarkan tentang 

pendekatan kontekstual. Gambar juga terkesan monoton karena berisi 

kotak-kotak yang kurang menarik pembaca dan memiliki kalimat yang 

panjang dan kurang aplikatif. Revisi yang dilakukan berupa penjabaran 

buku ajar dengan gambar nyata (screen shoot), memfokuskan pada 

komponen pendekatan kontekstual, dan mengubah kalimat menjadi lebih 

aplikatif.  
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Gambar 13. Bagian Penggunaan Buku 
 

Revisi pada halaman perkenalan dilakukan dengan merapikan 

gambar dan mengganti warna menjadi lebih kontras. Tokoh kartun yang 

ditampilkan pada produk akhir dibuat difokuskan pada satu gambar 

sehingga anak tidak merasa kebingungan. Selain itu, kata-kata pengantar 

dibuat lebih atraktif sesuai dengan karakteristik ATG Ringan.  
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Gambar 14. Bagian Perkenalan 
 

Pada bagian materi, penyajian dibuat lebih runtut berdasarkan 

komponen pendekatan kontekstual. Sebelum direvisi, penyajian terkesan 

tidak runtut, membingungkan siswa, dan tidak memiliki nomor pada 

bagian evaluasi. Komponen modelling pun kurang nampak sehingga siswa 

kurang terbantu dengan adanya buku ajar. Perbedaan sebelum dan sesudah 

revisi dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 15. Perbedaan Isi Buku Ajar 
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Perbaikan yang dilakukan halaman penghargaan (piagam 

penghargaan) yakni dengan mengganti tata letak (lay-out) piagam, 

mengganti kata-kata pada kolom keterangan, dan penggantian warna. 

Piagam penghargaan yang direvisi terlihat lebih menarik dengan warna 

hijau, memiliki kolom foto, dan lebih unik. Perbaikan yang dilakukan 

dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Perbedaan Tata Letak (Lay-Out) Piagam 
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Perbaikan pada halaman belakang luar meliputi penambahan 

nomor seri ISBN, penambahan alamat penerbit, dan penggantian warna 

yang lebih lembut. Gambar yang ditampilkan dibuat lebih kecil sehingga 

tidak mengganggu fokus. Ditampilkan pula biodata naratif singkat penulis 

sehingga melengkapi penyajian buku ajar.   

  

Gambar 17. Perbedaan Halaman Belakang 
 

Buku ajar dicetak dengan jenis kertas glossy dan dijilid dengan hard 

cover. Produk akhir yang dihasilkan telah siap untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 
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D. Analisis Data 

1. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi 

a. Ahli Materi I 

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa rerata penilaian 

mendapatkan skor 108 dengan kategori baik. Ahli materi I menilai buku ajar 

dengan duapuluh tujuh indikator yang terbagi menjadi empat aspek. Aspek 

pertama adalah kompetensi membaca pemahaman yang terdiri atas tiga 

indikator, aspek kedua adalah kebahasaan yang terdiri atas tiga indikator, 

aspek ketiha adalah penyajian yang terdiri atas enam belas indikator, dan 

aspek kesesuaian yang terdiri atas lima indikator. Pada aspek membaca 

pemahaman, 2 indikator mendapatkan nilai sangat baik dan 1 mendapatkan 

baik.  Pada aspek kebahasaan, 2 indikator mendapatkan nilai cukup dan 1 

indikator mendapatkan nilai kurang. Pada aspek penyajian, 4 indikator 

mendapatkan nilai sangat baik, 9 mendapatkan baik, dan 3 mendapatkan nilai 

kurang. Pada aspek kesesuaian, 1 mendapatkan nilai sangat baik dan 4 

indikator mendapatkan nilai baik.  

Hasil validasi ahli materi I ini dijadikan sebagai dasar merevisi buku 

ajar yang dikembangkan. Berdasarkan ahli materi I, buku ini layak digunakan 

dengan sedikit revisi, terutama pada aspek kebahasaan agar anak tidak 

kesulitan saat menggunakan buku ajar. Hasil validasi ahli materi I dapat 

dilihat dalam diagram di bawah ini: 
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Gambar 18. Diagram Hasil validasi Ahli Materi I 

 

b. Ahli Materi II 

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa rerata penilaian validasi 

pertama mendapatkan skor 79 dengan kategori cukup baik dan validasi kedua 

mendapatkan skor 122 dengan kategori sangat baik. Ahli materi I menilai 

buku ajar dengan duapuluh tujuh indikator yang terbagi menjadi empat aspek. 

Aspek pertama adalah kompetensi membaca pemahaman yang terdiri atas 

tiga indikator, aspek kedua adalah kebahasaan yang terdiri atas tiga indikator, 

aspek ketiha adalah penyajian yang terdiri atas enam belas indikator, dan 

aspek kesesuaian yang terdiri atas lima indikator.  

Validasi ahli materi II dilakukan sebanyak dua kali validasi dikarenakan 

hasil validasi pertama mendapatkan nilai cukup. Pada aspek membaca 

pemahaman validasi pertama, 3 indikator mendapatkan skor sangat baik. 

Validasi aspek kebahasaan, 1 indikator mendapatkan  nilai sangat baik dan 2 

indikator mendapatkan nilai cukup. Validasi aspek penyajian, 8 indikator 

mendapatkan nilai baik dan 8 indikator mendapatkan nilai cukup. Validasi 

aspek kesesuaian, 2 indikator mendapatkan nilai baik dan 3 indikator 
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mendapatkan nilai cukup. Berdasarkan hasil validasi pertama, dilakukan 

validasi kedua untuk meningkatkan kualitas dari buku ajar. Pada aspek 

membaca pemahaman validasi kedua, 3 indikator mendapatkan skor sangat 

baik. Validasi aspek kebahasaan, 2 indikator mendapatkan  skor sangat baik 

dan 1 indikator mendapatkan skor baik. Validasi aspek penyajian, 7 indikator 

mendapatkan nilai sangat baik dan 9 indikator mendapatkan nilai baik. 

Validasi aspek kesesuaian, 2 indikator mendapatkan nilai sangat baik dan 3 

indikator mendapatkan nilai baik. Hasil validasi ahli materi II dapat dilihat 

dalam diagram di bawah ini: 

 
Gambar 19. Diagram Hasil validasi Ahli Materi 

 

c. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Media  

a. Ahli Media I 

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa rerata penilaian 

validasi mendapatkan skor 96 dengan kategori baik. Ahli media I menilai 

buku ajar dengan duapuluh empat indikator yang terbagi menjadi empat 

aspek. Aspek pertama adalah kelayakan isi yang terdiri atas tiga indikator, 

aspek kedua adalah kebahasaan yang terdiri atas tiga indikator, aspek 
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ketiga adalah penyajian yang terdiri atas empat belas indikator, dan aspek 

kegrafikan yang terdiri atas empat indikator. Pada aspek kelayakan isi, 2 

indikator mendapatkan nilai baik dan 1 indikator mendapatkan nilai cukup. 

Pada aspek kebahasaan, dua indikator mendapatkan skor baik dan satu 

indikator mendapatkan nilai cukup. Pada aspek penyajian, 5 indikator 

mendapatkan nilai sangat baik, 8 indikator mendapatkan nilai baik, dan 1 

indikator mendapatkan nilai cukup. Pada aspek kegrafikan. 2 indikator 

mendapatkan nilai baik dan 2 indikator mendapatkan nilai cukup. Hasil 

validasi ahli media I ini dijadikan sebagai dasar merevisi buku ajar yang 

dikembangkan. Berdasarkan ahli media I, buku ini layak digunakan 

dengan sedikit revisi. Hasil validasi ahli media I dapat dilihat dalam 

diagram di bawah ini: 

 
Gambar 20. Diagram Hasil validasi Ahli Media I 

 
b. Ahli Media II 

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa rerata penilaian 

validasi pertama mendapatkan skor 72 dengan kategori kurang dan 

validasi kedua mendapatkan skor 101 dengan kategori sangat baik. Ahli 

media II menilai buku ajar dengan duapuluh empat indikator yang 
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terbagi menjadi empat aspek. Aspek pertama adalah kelayakan isi yang 

terdiri atas tiga indikator, aspek kedua adalah kebahasaan yang terdiri 

atas tiga indikator, aspek ketiga adalah penyajian yang terdiri atas 

empat belas indikator, dan aspek kegrafikan yang terdiri atas empat 

indikator. 

Validasi ahli materi II dilakukan sebanyak dua kali validasi 

dikarenakan hasil validasi pertama mendapatkan nilai kurang. Pada 

aspek kelayakan ini validasi pertama, 2 indikator mendapatkan nilai 

cukup dan 1 indikator mendapatkan nilai kurang. Validasi aspek 

kebahasaan, 2 indikator mendapatkan  nilai cukup dan 1 indikator 

mendapatkan nilai kurang. Validasi aspek penyajian, 6 indikator 

mendapatkan nilai baik, 7 indikator mendapatkan nilai cukup, dan 1 

indikator mendapatkan nilai kurang. Validasi aspek kegrafikan, 1 

indikator mendapatkan cukup dan 3 indikator mendapatkan nilai 

kurang. Berdasarkan hasil validasi pertama, dilakukan validasi kedua 

untuk meningkatkan kualitas dari buku ajar. Pada aspek kelayakan isi 

validasi kedua, 3 indikator mendapatkan nilai baik. Validasi aspek 

kebahasaan, 1 indikator mendapatkan nilai sangat baik dan 2 indikator 

mendapatkan skor baik. Validasi aspek penyajian, 4 indikator 

mendapatkan nilai sangat baik dan 10 indikator mendapatkan nilai baik. 

Validasi aspek kegrafikan, 4 indikator mendapatkan nilai baik. Hasil 

validasi ahli materi II dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:  
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Gambar 21. Diagram Hasil validasi Ahli Media II 

 

c. Ahli Media III 

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa rerata penilaian 

validasi mendapatkan skor 96 dengan kategori baik. Ahli media III 

menilai buku ajar dengan duapuluh empat indikator yang terbagi 

menjadi empat aspek. Aspek pertama adalah kelayakan isi yang terdiri 

atas tiga indikator, aspek kedua adalah kebahasaan yang terdiri atas tiga 

indikator, aspek ketiga adalah penyajian yang terdiri atas empat belas 

indikator, dan aspek kegrafikan yang terdiri atas empat indikator. Pada 

aspek kelayakan isi, 1 indikator mendapatkan nilai sangat baik dan 2 

indikator mendapatkan nilai baik. Pada aspek kebahasaan, 2 indikator 

mendapatkan skor baik dan satu indikator mendapatkan nilai cukup. 

Pada aspek penyajian, 1 indikator mendapatkan nilai sangat baik, 9 

indikator mendapatkan nilai baik, dan 5 indikator mendapatkan nilai 

cukup. Pada aspek kegrafikan. 4 indikator mendapatkan nilai. Hasil 

validasi ahli media III ini dijadikan sebagai dasar merevisi buku ajar 

yang dikembangkan. Berdasarkan ahli media III, buku ini layak 
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digunakan dengan sedikit revisi. Hasil validasi ahli media III dapat 

dilihat dalam diagram di bawah ini: 

 

 
Gambar 22. Diagram Hasil validasi Ahli Media III 

 

d. Analisis Data Hasil Uji Coba Tahap Awal 

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa rerata penilaian uji coba 

tahap awal mendapatkan skor 4.27 dengan kategori baik. Subjek menilai 

buku ajar dengan empatpuluh indikator yang terbagi menjadi tujuh aspek. 

Aspek pertama adalah kelayakan isi yang terdiri atas delapan indikator, 

aspek kedua adalah kebahasaan yang terdiri atas sembilan indikator, aspek 

ketiga adalah penyajian yang terdiri atas tujuh indikator, aspek komponen 

CTL yang terdiri atas tujuh indikatir, aspek sintaks CTL yang terdiri atas 

lima indikator, aspek kegrafikan yang terdiri atas lima indikator, dan aspek 

membaca pemahaman yang terdiri atas enam indikator. Hasil rerata skor 

akhir pada aspek kelayakan isi mendapatkan skor 4,4 dengan kategori 

sangat baik. Hasil rerata skor akhir pada aspek kebahasaan mendapatkan 

skor 4,3 dengan kategori sangat baik. Hasil rerata skor akhir pada aspek 

penyajian mendapatkan skor 4,2 dengan kategori baik. Hasil rerata skor 
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akhir pada aspek komponen CTL mendapatkan skor 4,4 dengan kategori 

sangat baik. Hasil rerata skor akhir pada aspek sintaks CTL mendapatkan 

skor 4,2 dengan kategori baik. Hasil rerata skor akhir pada aspek 

kegrafikan mendapatkan skor 4,1 dengan kategori baik. Hasil rerata skor 

akhir pada aspek kompetensi membaca mendapatkan skor 4,3 dengan 

kategori sangat baik. 

Penilaian dari GPK dan guru reguler ini dijadikan sebagai patokan 

untuk merevisi buku ajar agar lebih berkualitas. Hasil akhir rerata skor 

penilaian menunjukkan skor 4,27 dengan kategori baik, sehingga layak 

untuk digunakan ke dalam uji lapangan. Hasil uji coba tahap awal dapat 

dilihat dalam diagram di bawah ini: 

 

 
Gambar 23. Diagram Hasil Uji Conba Tahap Awal 
 

e. Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan  

Uji coba kelompok besar adalah uji kemanfaatan produk yang bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan pada segi peningkatan keterlibatan, efisiensi 

dengan batasan aspek waktu, dan daya tarik. Uji ini dilakukan setelah produk 
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ahli. Uji coba kelompok besar yang dilakukan pada ATG di THS sebanyak 17 

siswa sebagai uji eksperimen. Sebelum melaksanakan uji coba, peneliti 

memberikan pretest dengan bentuk tes pada ATG yang sudah memiliki 

kemampuan membaca permulaan dan masih memerlukan peningkatan dalam 

membaca pemahaman.  

1. Analisis Data Keterlibatan Kognitif 

Untuk mengetahui peningkatan keterlibatan kognitif, peneliti memberikan  

pretest berupa tes berjumlah 20 soal terkait materi membaca pemahaman. 

Setelah menyelesaikan seluruh materi pembelajaran, hasil pre-test dan post-test 

yang secara rinci terdapat pada gambar  24. 

 
Gambar 24. Diagram Peningkatan Kognitif 

 
 

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata pre-test sebesar 46, 

76 dan rata-rata post-test sebesar 56,47. Berdasarkan KKM, terdapat 14 siswa 

yang mendapatkan nilai tuntas sehingga tingkat kentuntasan yang didapat 

yakni 82,35% dengan kategori sangat efektif Hasil tersebut menunjukkan 
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bahwa produk buku ajar bersifat sangat efektif dan dapat meningkatkan 

keterlibatan kognitif.  

. 

2. Analisis Data Keterlibatan Afektif 

Hasil analisis keterlibatan afektif/ emosi siswa selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan buku ajar “SOBAT”  menunjukkan bahwa 

siswa sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik individu maupun 

kelompok. Rata-rata aktivitas belajar pada pre-test adalah 49,83%. Pada 

pertemuan pertama 53,47%, rata-rata pada pertemuan kedua adalah 57%, dan rata-

rata pertemuan ketiga adalah 66,84%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan 

efektif siswa yang meningkat. Sedangkan rata-rata dari aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran adalah 56,78% atau meningkat sebanyak 36,05% dari 

skor pre-test. Tingkat keberhasilan pencapaian afektif sebesar 66,84% dengan 

kriteria cukup. 

 

 
Gambar 25. Diagram Keterlibatan Afektif 
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3. Analisis Data Keterlibatan Motorik  

Hasil analisis keterlibatan motorik siswa selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan buku ajar “SOBAT”  menunjukkan bahwa 

siswa sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik individu maupun 

kelompok. Rata-rata aktivitas belajar pada pre-test adalah 49,76%. Pada 

pertemuan pertama 53,39%, rata-rata pada pertemuan kedua adalah 58%, dan rata-

rata pertemuan ketiga adalah 66,07%.. Rata-rata dari aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran adalah 56,87% atau meningkat sebanyak 33,47% dari 

skor pre-tet. Tingkat keberhasilan pencapaian psikomotor sebesar 66,07% dengan 

kriteria cukup 

 

 
Gambar 26. Diagram Keterlibatan Motorik 

 

f. Analisis Data Uji Keefektifan 
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adalah 40. Rata-rata kelas sebesar 56,47 dengan kriteria ketuntasan minimal 

45.  

Persentase ketuntasan sebesar 82,35 %. Berdasarkan pada tabel pedoman 

keefektifan hasil belajar, menunjukkan bahwa buku ajar dengan menerapkan 

pendekatan komtekstual memiliki persentase ketuntasan yang sangat baik 

sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini berarti bahwa tingkat 

pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau 

pembelajaran dengan buku ajar berbasis kontekstual berlangsung sangat 

efektif. 

 

E. Kajian Produk Akhir 

Bentuk akhir dari produk yang dikembangkan adalah buku ajar berbasis 

kontekstual untuk peningkatan keterlibatan siswa ATG di kelas inklusi yang 

diberi nama “SOBAT” (Semua Orang Terlibat. Isi buku ajar terdiri atas materi 

menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan, menangkap makna tersurat 

dan makna tersirat, serta membuat kesimpulan. Buku ajar terdiri atas tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal berisi 

halaman judul luar, halaman judul dalam, halaman identitas buku dan hak cipta, 

halaman kata pengantar, petunjuk penggunaan, serta daftar isi. Halaman judul luar 

dibuat dengan warna yang menarik minat ATG, memiliki judul yang gampang 

dibaca, dan dicetak dengan hardcover glosy. Pada halaman kata pengantar, kata-

kata yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik anak dan menampilkan 

tokoh kartun “SOSO”.  
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Bagian isi berisi halaman judul bab: Judul bab, tema karakter, gambar 

ilustrasi, teks kontekstual (denotasi & konotasi), latihan membaca, tugas, dan 

refleksi. Judul bab menjelaskan pembelajaran yang d ilakukan dan disertai gambar 

ilustrasi sehingga ATG dapat mencontoh perilaku positif. Bagian isi terdiri atas 

materi pembelajaran yang terbagi menjadi tiga kompetensi, yaitu makna tersurat, 

makna tersirat, dan membuat kesimpulan. Bagian akhir berisi refleksi akhir, daftar 

pustaka, biodata singkat penulis, dan halaman belakang. Refleksi dibuat dengan 

cara menilai diri sendiri menggunakan check-list sederhana. Check-list ini 

dilengkapi dengan ikon wajah sehingga mempermudah ATG memilih bagian 

yang dirasakan. Buku ajar ini juga dilengkapi dengan sertifikat penghargaan yang 

digunakan sebagai perayaan keberhasilan ATG telah menyelesaikan buku ajar.  

Buku ajar “SOBAT” memberikan dukungan yang dibutuhkan pada saat 

diperlukan, bukan pada seluruh penggunaan buku. Buku ini memberikan 

kesempatan bagi ATG ringan untuk membiasakan diri membuat keputusan-

keputusan sederhana yang disajikan dalam instruksi, memberikan contoh-contoh 

konkrit, dan bersifat individual. Buku disusun menggunankan analisis tugas 

sehingga memudahkan ATG ringan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

pembelajaran. Analisis tugas ini terbagi menjadi analisis perilaku, analisis pokok 

bahasan, dan analisis pemrosesan informasi.  

Buku ajar ini dibuat berdasarkan prinsip khusus pembelajaran bagi ATG, 

memiliki solusi pada kesulitan spesifik ATG, analisis tugas, dan disusun dengan 

pendekatan kontekstual dengan strategi REACT (relating, experiencing, applying, 

cooperating, transfering). Penyusunan buku ajar ini berdasarkan pendekatan 
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kontekstual dengan membuat tujuh komponen pokok, yaitu konstruktivisme, 

bertanya, menemukan, masyarakat-belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian 

yang sebenarnya. Tujuh komponen ini ditampilkan dengan penyajiann yang runtut 

sehingga mempermudah siswa menggunakan buku ajar. Penggunaan buku ajar 

dilaksanakan berdasarkan sintaks REACT (relating, experiencing, apllying, 

cooperating, dan transferring) yang dituangkan dalam RPI sehingga membuat 

pembelajaran lebih bermakna. 

Pada aspek materi, materi buku ini telah sesuai dengan kurikulum yang 

diajarkan pada ATG di sekolah inklusi. Penyusunan materi berdasarkan 

kurikulum fungsional dengan berpedoman pada asesmen kemampuan awal anak. 

Asesmen kemampuan awal anak ini harus dilakukan karena merupakan prasyarat 

menggunakan buku ajar ini. Kemampuan yang disyaratkan sebelum penggunaan 

buku in adalah kemampuan kesadaran fonem (phonemic awareness), pengertian 

alphabet (alphabet principles), dan ketepatan membaca kata (accuracy and 

fluency).  Materi buku ajar ini dapat digunakan bagi ATG yang sudah mahir 

dalam membaca permulaan dan membutuhkan materi membaca pemahaman 

untuk keterlibatan secara kognitif. Pada aspek media, buku ajar ini juga sudah 

layak untuk digunakan dengan kategori baik.  

Kelebihan dari buku ajar ini adalah 1) dapat digunakan oleh ATG lintas 

kelas dikarenakan materi disusun universal berdasarkan kemampuan anak, 2) 

memiliki tokoh kartun yang membimbing ATG saat belajar di kelas inklusi, 3) 

memiliki desain yang menarik dan sesuai dengan karakteristik anak, 4) bentuk 
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buku awet dan tidak cepat rusak, 5) disusun berdasarkan pendekatan kontekstual 

sehingga materi mudah dipahami oleh anak, dan 6) memiliki hak cipta dan ISBN.  

Kelemahan dari buku ajar ini yang masih harus dikaji adalah 1) tata letak 

masih sederhana sehingga masih membutuhkan editing lebih lanjut, 2)  buku ajar 

hanya dapat digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia atau mata pelajaran 

pengayaan yang memiliki materi membaca pemahaman, 3) buku ajar masih harus 

dikaji lebih lanjut untuk dapat disebarluaskan. Terlepas dari kelemahan yang 

disebutkan, buku ajar dapat digunakan di kelas-kelas inklusi untuk meningkatkan 

keterlibatan ATG.  

Tampilan buku ajar dibuat berdasarkan tujuh komponen pokok yang 

memudahkan pemrosesan informasi ATG. Modelling ditampilkan dengan 

memberikan gambar sederhana kongkrit yang memudahkan ATG dalam belajar.   

Questioning ditampilkan dengan menyajikan kotak pertanyaan yang disampikan 

oleh tokoh kartun. Learning Community ditampilkan dengan memberikan 

aktivitas bersama. Inquiry dan Contructivism ditampilkan dengan memberikan 

aktivitas pembelajaran yang merangsang ATG menemukan inti materi. Inquiry ini 

dilakukan bersama dengan contructivism sebagai sebuah kesatuan aktivitas. 

Reflection ditampilkan dengan memberikan checklist yang dapat dievaluasi secara 

mandiri oleh ATG. Check- list ini dibuat sederhana agar memudahkan ATG dalam 

mengisi. Authentic assessment dilakukan oleh guru dengan mengevaluasi hasi 

belajar yang holistik dan dilakukan sepanjang pembelajaran.  
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Tabel 28. Komponen CTL dalam Buku Ajar  

 
 
 
 
 
 
 

Halaman ini memuat lima 
komponen CTL, yaitu, 
questioning, learning 
community, inquiry , 
modelling, dan contructivism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questioning 

Learning community 

Inquiry  

Kalimat disusun untuk 
mengaktifkan rasa ingin tahu, 
motivasi untuk belajar 
bersama dengan kelompok, 
dan motivasi untuk belajar 
mandiri.  Modelling  

Gambar disusun untuk memudahkkan 
ATG membayangkan sesuatu yang 
abstrak menjadi sesuatu yang nyata. 

Contructivism  

Dirancang untuk membimbing ATG mengetahui tujuan belajar sehingga dapat 
mengkonstruk pengetahuan sesuai kemampuan. Prinsip kontruktivisme memerlukan 
dukungan yang besar agar mampu membentuk konsep secara sederhana. Tingkat 
dukungan bagi ATG diperlukan dengan mempertimbangkan interaksi antara 
karakteristik individu dan konteks di mana individu tersebut berinteraksi.  
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Halaman ini memuat dua 
komponen CTL, yaitu inquiry 
dan learning community. Buku 
ini dirancang dengan anggapan 
bahwa melalui interaksi dalam 
komunitas belajar proses dan 
hasil belajar menjadi lebih 
bermakna karena diperoleh dari 
berkolaborasi. Buku ini 
menciptakan suasana yang 
mendorong peserta didik untuk 
merasa saling membutuhkan 
antarsesama. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquiry dirancang dengan 
mengedepankan relevansi dari 
pembelajaran dengan membuat 
hubungan dengan kehidupan 
siswa dan minat sehingga akan 
menimbulkan keterlibatan yang 
aktif saat mengerjakan tugas. 

  

Inquiry  

Membimbing ATG menemukan hal 
baru. 

Learning community 

Membimbing ATG aktif  belajar 
dalam kelompok. 

Inquiry 

Membantu ATG 
menemukan hal baru 

Learning community: Membimbing ATG aktif  belajar dalam kelompok. 
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Proses reflection bagi ATG 
dilakukan dengan 
mengobservasi diri dan 
mencatat perilaku yang 
kategorinya sudah ditetapkan 
terlebih dahulu (Gettinger & 
Walter, 2012), menggunakan 
gambar yang mudah dipahami 
(Dally & Ranalli, 2003), tidak 
mendiskriminasi ABK dengan 
siswa reguler (Berns, 2013), 
dan mengembangkan 
keterampilan dengan 
memperhatikan Zona 
Perkembangan Proksimal anak 
(Dare & Nowicki, 2018). 

 
Buku ajar ini digunakan oleh guru dengan berpedoman pada RPI yang telah 

disusun. RPI ini terdiri atas tiga pertemuan dengan sintaks REACT pada setiap 

pertemuan. Guru reguler dan GPK memiliki peran masing-masing pada 

pembelajaran. Guru reguler menjaga nuansa kelas tetap inklusi dan GPK 

memastikan ATG ringan mendapatkan pelayanan pada kebutuhannya sesuai 

dengan kesulitan yang dihadapi.  

Penelitian ini menghasilkan buku ajar untuk meningkatkan keterlibatan 

ATG di sekolah inklusi. Buku ajar dikembangkan dengan mengadaptasi tujuh 

langkah dari Borg & Gall. Buku ajar yang dikembangkan terbukti efektif, valid, 

dan praktis. Validator media I memberikan skor 108 dengan kategori Baik. 

Validator media II memberikan skor 122 dengan kategori Sangat Baik. Ahli 

materi I berpendapat bahwa a) buku ajar ini membantu anak-anak dalam 

mengembangkan kemampuan membaca pemahaman dengan cara yang 

Reflection  

Membantu ATG menilai diri sendiri. 
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menyenangkan, b) buku ajar sangat menarik anak-anak karena berwarna dan 

memiliki tokoh kartun yang lucu, dan c) buku ajar yang kontekstual sangat 

dibutuhkan agar anak merasa dekat dengan materi. Ahli materi II  berpendapat 

bahwa a) buku ajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sangat 

jarang sehingga buku ini membantu guru reguler dalam pembelajaran bahasa., b) 

buku ajar diprediksikan menarik anak berkebutuhan khusus karena berwarna-

warni dan memiliki tokoh kartun, c) materi yang  dibuat sesuai dengan pelajaran 

yang akan dilakukan. 

Ahli Media I memberikan skor 96 yang dikategorikan Baik, Ahli Media II 

memberikan skor 101yang dikategorikan Sangat Baik, dan Ahli Media III 

memberikan skor 96 dengan kategori Baik. Ahli media I berpendapat bahwa 

kualitas buku ajar baik, dilihat dari penjilidan, jenis kertas, dan kesesuaian bentuk 

buku dengan ATG. Ahli media II berpendapat bahwa buku ajar terlalu memiliki 

banyak warna sehingga terkesan bukan seperti buku ajar anak sekolah. Ahli media 

III berpendapat bahwa buku ajar cukup unik karena jarang ada buku ajar khusus 

bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.  

Uji coba lapangan tahap awal dilakukan pada lima orang GPK dan dua 

orang guru Bahasa Indonesia dengan kriteria Baik.  Pada uji coba lapangan tahap 

awal, guru reguler dan GPK diminta mengisi kuesioner terkait kualitas dari buku 

ajar yang dikembangkan. Pada uji coba lapangan tahap awal juga dilaksanan 

wawancara dan diskusi dengan guru. Hasil diskusi dengan guru menghasilkan 

kesimpulan 1) merevisi dengan mengubah warna menjadi lebih soft dan tidak 

terkesan kekanak-kanakan, 2) merevisi gambar menjadi lebih lembut dan nyaman 
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dipandang, 3) Mengubah penjilidan dari jilid spiral menjadi jilid hard cover 

dengan jenis kertas soft glossy, dan 4) mengganti kertas menjadi lebih tebal.  

Setelah melakukan revisi pada buku ajar, dilakukan uji coba lapangan utama 

pada 17 ATG untuk mengetahui peningkatan keterlibatan pada aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Peningkatan keterlibatan aspek kognitif dilihat dari 

pemberian tes kemampuan membaca dengan materi materi menangkap arti kata 

dan ungkapan yang digunakan, menangkap makna tersurat dan makna tersirat, 

serta membuat kesimpulan. Berdasarkan tes, terjadi peningkatan keterlibatan 

kognitif sebesar 22,41%. Peningkatan keterlibatan afektif dilihat dari berbagai 

aspek, yaitu reaksi emosi di kelas, keikutsertaan, dan nilai. Berdasarkan observasi, 

terjadi peningkatan keterlibatan afektif sebesar 36,05%. Peningkatan keterlibatan 

motorik dilihat dari berbagai aspek, yaitu berperilaku positif dan ter libat dalam 

pembelajaran. Berdasarkan observasi, terjadi peningkatan sebesar 33,47%. 

Peningkatan keterlibatan in terjadi karena buku ajar yang digunakan menarik 

minat ATG dan cara mengajar guru yang menggunakan sintaks REACT.  

Keterlibatan ATG dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor mengalami 

peningkatan karena dipengaruhi penggunaan buku ajar. Bagi ATG, keterlibatan 

akan muncul secara alamiah karena lingkungan memberikan dorongan untuk 

berkembang. Buku ajar ini sangat sesuai dengan karakteristik ATG. Penyesuaian 

ini tetap memberikan ruang bagi ATG untuk berkembang secara maksimal 

(Woolfolk, 2017) dengan tetap memperhatikan ZPD dan karakteristik anak.  

Keterlibatan ATG dipengaruhi oleh penerimaan lingkungan sekolah yang 

akan berdampak pada motivasi untuk tetap terlibat di kelas. Apabila ATG 
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diterima secara sosial, motivasi untuk tetap terlibat akan berkembang yang pada 

akhirnya akan memunculkan keaktifan secara kognitif, emosi, dan perilaku. 

Belajar dengan buku ajar yang menarik merupakan siasat yang tepat mengenai 

proses interaksi antara ATG dengan lingkungannya agar keaktifan dapat terjaga 

maksimal. Kegiatan yang dirancang dengan sintaks REACT dapat mendorong, 

menggiatkan, dan memungkinkan anak belajar secara menyenangkan sehingga 

dapat mengoptimalkan potensi, selain itu juga dapat mengembangkan dan 

mempraktikkan keterampilan komunikasi, saling membutuhkan, saling bersinergi 

dan berkolaborasi antarsiswa. 

Buku ajar menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan akan 

membuka minat ATG ke tingkat yang lebih tinggi sehingga besar kemungkinan 

keaktifan ATG akan terjaga sampai tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran 

yang dirancang kreatif akan mendorong siswa mengembangkan kemampuan 

secara maksimal. Buku ajar ini merupakan scaffolding yang bersifat rekognisi 

sehingga diharapkan ATG secara perlahan mampu terlibat secara aktif sebagai 

dampak dari pembiasaan. 

 

F. Keterbatasan Penelitian  
 

Penelitian dan pengembangan buku ajar ini memiliki beberapa keterbatasan, 

yaitu: 

1. Pengembangan buku ajar berbasis kontekstual untuk meningkatkan 

keterlibatan anak tunagrahita dalam pembelajaran dilakukan berdasarkan 
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model Borg & Gall, namun hanya sampai tahap sembilan. Tahapan 

selanjutnya tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya.  

2. Buku ajar yang dikembangkan hanya untuk materi membaca pemahaman 

sehingga hanya khusus digunakan oleh ATG yang sudah mahir membaca 

permulaan. 

3. Buku ajar yang dikembangkan dapat digunakan oleh ATG di sekolah lain 

dengan sebelumnya melakukan asesmen pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


