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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran  

a. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang kegiatannya tidak hanya sekedar 

memerintahkan seorang anak untuk belajar. Seperti yang kita ketahui belajar 

memiliki tujuan untuk membentuk pribadi seorang anak menjadi lebih baik dari 

sebelumnya (Setiawan, M.A. 2017:1). Dalam bahasa Arab, belajar berpadanan 

dengan kata ta’allum yang artinya belajar adalah proses penangkapan, penyerapan 

pengetahuan yang berpengaruh pada perilaku. 

Menurut Rusman (2017:1) Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi 

terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar di artikan sebagai 

proses yang mengarahkan siswa kepada tujuan dan proses berbuat berdasarkan 

pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat serta mengamati sesuatu 

kemudian dicoba dan mengkomunikasikannya.  

Menurut R. Gagne (1989) dalam Susanto, A. (2013:1), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Adapun menurut Fathurrohman, M. (2017:5) Belajar 

adalah proses yang aktif, proses untuk merealisasikan segala hal yang ada disekitar 

individu, proses yang mengarah pada tujuan dan pengalaman, mengubah tingkah 

laku seseorang.  
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Pernyataan tentang pembelajaran yang dikemukanan oleh Rusman (2017:1) 

bahwa:  

“Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan 

konsep (learning). Penekannya terletak pada perpaduan antara keduannya, 

yakni kepada penumbuhan aktivitas siswa. Konsep tersebut dapat dipandang 

sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen 

siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan 

prosedur, serta media yang harus dikembangkan.” 

 

Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap 

lingkungan. Perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh 

pertumbuhan atau keadaan ketika seseorang merasa kelelahan atau di bawah 

pengaruh obat-obatan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, 

kecakapan, dan tingkah laku. Perubahan itu diperoleh melalui pengalaman (latihan) 

bukan dengan sendirinya berubah karena kematangan atau keadaan sementara 

(Suprihatiningrum, 2014:13).  

Belajar adalah sebuah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang secara sadar sehingga mengakibatkan sebuah perubahan pada dirinya 

berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan 

pengalamannya (Tiwan. JPTK, Vol 16 No.2, Oktober 2010). 

Menurut Rusman (2012:85) belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat 

dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat 

psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas 

berfikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, 

membedakan, mengungkapkan, menganalisis dan sebagainya. Sedangkan aktivitas 

yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses penerapan atau 
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praktik, misalnya melakukan eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan praktik, 

membuat karya (produk), apresiasi dan sebagainya. 

Dari beberapa pendapat mengenai belajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang secara sadar untuk mengubah 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku menuju tingkah laku yang lebih baik.  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek 

yaitu belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, mengajar 

berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. 

Kedua aspek ini secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi 

antara guru dan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik saat 

pembelajaran berlangsung (Asep Jihad, dkk. 2009:11). 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: 

tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut 

harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, 

strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

(Rusman, 2012:93). Pendidik berupaya untuk menyalurkan ilmu pengetahuan 

kepada siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran.  

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dengan menggunakan 

metode dan teknik secara bervariasi. Pada proses pembelajaran terjadi interaksi 

antara guru dengan siswa. 
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2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berdasarkan bahasa latin bermakna “medium” yang artinya tengah, 

bedasarkan bahasa Arab media berarti “wasaaila” yang artinya mengantarkan 

pesan dari pengirim kepada penerima, dalam Satrianawati (2018:5). Segala sesuatu 

yang digunakan untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan pesan dapat 

dikatakan sebagai media. Media yang digunakan dalam proses komunikasi ini 

sangat penting dalam proses pengajaran di dalam kegiatan pengajaran. Menurut 

Heinic dalam (Riyana, C. 2012:10) media merupakan alat saluran komunikasi. 

Heinich mencontohkan media seperti di film, televisi, diagram, komputer dan 

lainnya media ini dapat dikatakan sebagai media pembelajaran jika membawa 

pesan-pesan dalam rangka mencapai pembelajaran.  

Media dikatakan sebagai media pembelajaran dikarenakan media digunakan 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari dua unsur penting 

yaitu peralatan dan pesan yang dibawa. Dengan demikian media pembelajaran 

memerlukan peralatan untuk menyajikan suatu pesan, yang terpenting bukan 

peralatannya akan tetapi pesan atau informasi yang dibawa.  

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan guru menyampaikan 

materi kepada siswa. Dengan adanya media pembelajaran tugas guru dalam 

menyampaikan pembelajaran akan lebih ringan, sedangkan siswa akan lebih mudah 

menangkap apa yang disampaikan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Dalam 
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hal ini media pembelajaran digunakan untuk efektifitas dan mengefisienkan 

pembelajaran sampai kepada tujuan pembelajaran.  

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Satrianawati (2018:10) Media memiliki 4 jenis yaitu media visual, media 

audio, media audio visual, serta multimedia, berikut ini penjabaran dari 4 jenis 

media yang sering digunakan dalam pembelajaran: 

1) Media Visual: media ini menggunakan indra penglihatan. Contoh: buku, 

majalah, alat peraga, komik, poster, foto gambar dan sebagainya. 

2) Media Audio: media ini menggunakan indra pendengaran. Contoh: alat music, 

kaset suara, CD, siaran radio, lagu dan sebagainya. 

3) Media Audio Visual: media ini menggunakan indra penglihatan dan 

pendengaran. Contoh: film, VCD, drama, pementasan, televi dan sebagainya. 

4) Multimedia: media ini merangkum semua media menjadi satu. Contoh: internet, 

menggunakan media ini termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. 

c. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely (dalam Suprihatiningrum, 2014:320) mengemukakan tiga ciri 

media pembelajaran yang masih relevan sampai sekarang, media pembelajaran 

dapat menambah kegiatan pembelajaran yang guru tidak bisa lakukan. Media 

pembelajaran memiliki 3 ciri penting yaitu: 

1)  Ciri Fiksatif (fixsative property) 

Media pembelajaran berperan untuk merekam, menyimpan, melektarikan dan 

merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Banyak kejadian yang harus dipelajari 

siswa mulai dari peristiwa lampau seperti siswa harus mempelajari sejarah suatu 
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Negara. Disini siswa mampu mempelajari sejarah dengan baik karena adanya suatu 

media yang mampu menampakan kejadian lampu melalui gambar foto atau bahkan 

video dokumenter.  

Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali (dalam satu dekade atau satu abad) 

dapat diabaikan dan disusun kembali untuk keperluan pembelajaran, prosedur 

laboratorium, yang rumit dapat direkan dan diatur untuk kemudian direproduksi 

berapa kali pun pada saat diperlukan. Demikian pula kegiatan siswa dapat direkam 

untuk kemudian dianalisis dan dikritik oleh siswa sejawat baik secara perorangan 

maupun secara kelompok. 

2)  Ciri Manipulatif (manipulative property) 

Media pembelajaran memiliki peran manipulative karena disini media 

pembelajaran mampu menampakan kejadian yang prosesnya membutuhkan waktu 

lama dapat disajikan dalam waktu yang cukup singkat dengan bantuan teknologi 

khusus dan proses perekaman dimanipulasi teknik ini dinamakan teknik 

pengambilan gambar time lampse recording. Kejadian yang berlangsung cepat 

dapat diputar secaracepat atau bahkan diperlambat, media ini sangat penting karena 

mamp memberikan pemahaman akan suatu peristiwa atau objek bagi siswa.  

3) Ciri Distributif (distributive property) 

Ciri distributif dari media adalah mudahnya kejadian atau objek disebarkan ke 

tempat laian. Dewasa ini, didistribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas 

atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah tertentu, tetapi 

juga media itu misalnya rekaman video, audio, disket komputer juga perangkat 

penyimpanan seperti flash disk, CD, VCD dan sebagainya dapat disebar ke seluruh 
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penjuru tempat yang diinginkan kapan saja melalui perantara internet atau secara 

langsung.  

Sekali informasi direkan dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi 

seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan diberbagai tempat atau 

digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi yang telah 

direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya.   

d. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media dalam pembelajaran sangat diperlukan. Manfaat media dalam 

pembelajaran diantaranya sbagai berikut ini:  

 

Tabel 1. Manfaat Media Pembelajaran Guru-Siswa  

(Sumber: Satrianawati, 2018:9) 

Aspek 
Manfaat Media Pembelajaran 

Bagi Guru Bagi Siswa 

Penyampaian 

Materi 

Memudahkan guru dalam 

menjelaskan materi 

pembelajaran 

Memudahkan siswa dalam 

memahami materi 

pembelajaran 

Konsep Materi yang bersifat 

abstrak menjadi kongkret 

Konsep mater mudah 

dipahami konkret medianya, 

konkrit pemahamannya. 

Waktu Lebih efektif dan efisien. 

Mengulang materi 

pembelajaran hanya 

seperlunya saja. 

Memiliki wktu yang lebih 

banyak dalam mempelajari 

materi dan menambah materi 

yang relevan. 

Minat Mendorong minat belajat 

dan mengajar guru. 

Membangkitkan minat belajar 

siswa. 

Situasi Belajar Interaktif Multi-Aktif 

Hasil Belajar Kualitas hasil mengajar 

lebih baik 

Lebih mendalam dan utuh.  

 

Menurut Susilana, R. dan Riyana, C. (2009:10) fungsi media pembelajaran, 

dapat ditekankan beberapa hal berikut ini: 
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1) Media pembelajaran digunakan sebagai fungsi tersendiri dan bukan sebagai 

fungsi tambahan. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana untuk 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

2) Media pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran. Hal ini 

mengandung arti bahwa media pembelajaran berhubungan dengan komponen 

lain dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan kompetensi dan 

bahan ajar.   

4) Media pembelajaran tidak digunakan hanya sebagai alat hiburan, permainan 

dan memancing perhatian siswa saja.  

5) Media pembelajaran diguankan untuk mempercepat proses pembelajaran. Hal 

ini mengandung arti bahwan media pembelajaran siswa dapat menangkap 

pelajaran dengan lebih baik.  

6) Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

7) Media pembelajaran berisi hal-hal yang konkret atau gamblang bukan 

verbalisme.  

Selain fungsi-fungsi diatas menurut Susilana, R. dan Riyana, C. (2009:10) media 

pembelajaran memiliki nilai dan manfaat sebagai berikut: 

1) Menyederhanakan konsep agar mudah dipahami oleh siswa, dengan 

menggunaan media gambar atau bagan sederhana.  

2) Menghadirkan objek yang sulit ditemui, seperti mengahirkan objek binatang-

binatang buas, planet-planet, jagat raya dan sebagainya. 
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3) Menampakan objek yan besar dan kecil, seperti bakteri, virus dan sebagainya. 

4) Menampakan gerakan yang cepat atau lambat, seperti ledakan dengan 

menggunakan teknik erak lambat (slow motion) dalam media film.  

e. Pemilihan Media Pembelajaran 

Anderson (1976) dalam Ibda, H (2019:20) mengemukakan adanya dua model 

proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup dan model 

pemilihan terbuka. Pemilihan media pembelajaran tidak dilakukan secara 

sembarangan, namun berdasarkan kriteria. Kesalahan pemilihan media akan 

menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Menurut Ibda, H (2019:20) pemilihan 

media pembelajaran diuraikan sebagai berikut:  

1) Tujuan: pemilihan media dari segi tujuan pembelajaran umum dan tujuan 

pembelajaran khusus atau kompetensi. 

2) Sasaran didik: ketahui karakteristik siswa, jumahnya, latar belakang sosialnya 

serta bagaimana motovasi dan minat belajarnya. Karena media yang dibutuhkan 

siswa harus sesuai dengan kondisi mereka.  

3) Karakteristik media yang bersangkutan: mengetahui kelebihan dan kekurangan 

media yang digunakan. Kenali lebih dalam karakteristik masingmasing media. 

Karena kegiatan memilih adalah kegiatan membandingkan dengan kegiatan 

lainnya mana yang baik dan sesuai kebutuhan,  

4) Waktu: waktu disini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat media yang kita pilih, serta media ini nantinya juga akan digunakan 

dalam proses pembelajaran jangan sampai saat pembelajaran kekurangan waktu 

atau menyita banyak waktu. 
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5) Biaya: media pada dasarnya sebagai alat untuk meningkatkan efisien dan 

efektifitas pembelajaran, namun jangan smapai dalam pembuatan media justru 

pemborosan. Oleh karena itu biaya menjadi factor yang perku diperhatikan. 

Media yang mahal belum tentu lebih efektif untuk mencapai tujuan belajar, 

disbanding media yang sederhana yang murah. 

6) Ketersediaan: kemudahan memperoleh media juga perlu dipertimbangkan 

karena jika media tidak ada di sekitar kita di sekolah mauun pasaran kita harus 

membuatnya sendiri.  

7) Konteks penggunaan: bagaimana media ini akan digunakan kondisi dan 

strateginya bagaimana. Mislanya: digunakan untuk kelompok besar, ndividu, 

kelompok kecil atau masal. 

8) Mutu teknis: kriteria ini untuk memilih media yang siap pakai atau telah ada, 

misalnya audio, video atau media cetak lainnya. Bagaimana mutu teknis media 

tersebu apakah visualnya menarik, jelas dan cocok. Harus memilih media yang 

bermutu saat kita gunakan. Perlu diingat program media tidak perlu dgunaan 

lagi ketika guru mampu mengajarkan dengan baik.  

f. Prinsip Layout  

Layout menurut Danang Sukmana, FX Widyatmoko ‘Koskow’ dan Natalia 

Afnita (2009) layout bukan sebatas menata letak material-material (content) suatu 

halaman media. Layout itu tentang bagaimana mengorganisasikan ruang. 

Pembuatan buku ajar supaya menarik harus diperhatikan pengorganisasian ruang 

antara illustrasi atau gambar dengan teks supaya buku ajar menarik bagi siswa. 

Kehadiran gambar di dalam buku ajar supaya dapat berfungsi secara optimal, 
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memerlukan perhatian terhadap pemilihan dan peletakan gambar harus disesuaikan 

dengan teks bacaan atau wacana. Menurut M. Hafid Effendy, M.Pd. (2017) 

Peletakan keterangan gambar terletak pada bagian bawah gambar dan berdekatan 

dengan gambar. Teks bacaan atau wacana harus berkaitan atau sejalan dengan 

ilustrasi atau gambar yang dicantumkan berkenaan dengan teks tersebut. Pemilihan 

dan pencantuman ilustrasi juga akan dengan sendirinya berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran dan tema/topik yang telah ditetapkan. 

Menurut Tandiyo Pradekso, dkk (2013) prinsip layout meliputi: (1) 

Sequence/Urutan, juga disebut hirarki/flow/aliran, desainer membuat prioritas dan 

mengurutkan dari yang harus dibaca pertama kali sampai ke yang dibaca 

belakangan. Dengan demikian pembaca dapat menangkap pesan secara berurutan. 

(2) Emphasis/Penekanan, untuk menggiring perhatian pembaca agar mencerna 

informasi secara runtut. Penekanan dapat diciptakan melalui: pembedaan ukuran 

huruf, huruf yang berbeda, warna yang kontras, menentukan letak/posisi yang 

strategis dan menarik perhatian, mencari bentuk atau style yang berbeda dengan 

sekitarnya. (3) Balance/Keseimbangan, merupakan pembagian berat yang merata 

pada suatu bidang layout.  Merata bukan berarti dipenuhi semua, tetapi 

menghasilkan kesan seimbang. (4) Unity/Kesatuan, dengan prinsip kesatuan (saling 

berkaitan) antara elemen-elemen desain. 

3. Media Pembelajaran Berbentuk Buku Saku 

a. Pengertian Buku Saku 

Buku adalah media pembelajaran yang bersifat fleksibel (luwes) dan biaya 

pengadaannya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pengadaan media lain 
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(Hujair AH Sanaky, 2013: 57). Buku saku (Pocket book) diartikan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008: 230) sebagai buku yang diterbitkan dalam ukuran 

kecil. Pendapat lain dikemukakan oleh BPIP Jambi mengenai booklet adalah buku 

berukuran kecil dan tipis, tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik yang berisikan 

tulisan dan gambar-gambar. Berdasarkan Imas Kurniasih (2014:90) buku saku 

dicetak dalam ukuran hagaki 100x148 mm atau paling maksimal ukuran 10x15cm. 

Fungsi buku menurut Aryad (2011:24) adalah materi yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan siswa baik cepat maupun lambat siswa untuk membaca dan 

memahaminya, namun siswa bisa menguasai materi pelajaran yang sudah tertulis. 

Buku memiliki karakteristik sebagai media pendidikan, belajar mandiri, media 

pengingat, dan fokus pada materi ajar.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, buku teks pelajaran yang 

baik memiliki empat aspek yang dinilai yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, 

dan kegrafikaan. Penilaian buku teks pelajaran mengacu pada instrumen Penilaian 

Buku Teks Pelajaran dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2007). 

Menurut Sarkanto dan Endang (2008), buku saku memiliki karakteristik yang 

meliputi jumlah halaman tidak dibatasi, minimal 24 halaman, disusun mengikuti 

kaidah penulisan ilmiah popular serta penyajian informasi sesuai kepentingan. 

b. Sistematika Penulisan Buku Saku 

Berdasarkan Imas Kurniasih (2004:89) buku saku memiliki tiga unsur bagian 

yang harus diperhatikan dalam pembuatannya, yaitu: 

a) Struktur isi, terdiri dari sampul (cover) buku, bagian pembuka, bagian inti dan 

bagian penutup dan daftar pustaka.  



 

21 
 

b) Tata tulis, terdiri dari bahasa dan penomoran. 

c) Ilustrasi. 

c. Komponen Penilaian Buku Teks menurut BSNP 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2007:21) Komponen buku teks 

meliputi empat komponen meliputi kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan 

kegrafikan. Berikut akan dijelaskan komponen dalam menilai buku teks: 

1) Kelayakan isi: komponen kelayakan isi meliputi indikator Alignment dengan 

SK dan KD mata pelajaran, pembembangan anak, kebutuhan masyarakat, 

subtansi keilmuan, dan wawasan. 

2) Kebahasaan: komponen kebahasaan meliputi keterbacaan, kesesuaian dengan 

kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta logika berbahasa. 

3) Penyajian: komponen penyajian ini meliputi Teknik penyajian, materi 

penyajian, dan pembelajaran. 

4) Kegrafikan: komponen kegrafikan meliputi indikator ukuran/format buku, 

desain sampul, desain bagian isi, kualitas kertas, kualitas cetakan dan kualitas 

jilidan. 

d. Tahap Pengembangan Buku Saku 

Rontre dalam Andri Prastowo (2013: 133-163) mengungkapkan tahapan 

pengembahan buku saku yang baik yaitu:  

1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran, berfungsi untuk meuliskan tujuan 

pembelajaran yang mengandung aspek ABCD (Audience, Behaviour, 

Condition, dan Degree) Audience adalah target, Behaviour adalah kompetensi 

yang diharapkan setelah mempelajari buku saku. Condition merujuk pada 
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situasi dimana tujuan akan dicapai. Sedangkan Degree adalah tingkat 

kemampuan yang diinginkan penulis agar dikuasai oleh siswa. 

2) Memformulasikan Garis Besar Materinya 

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah jangan mengembangkan materi yang 

terlalu tinggi untuk target yaitu peserta didik. 

3) Menuliskan Materinya 

Penulisan materi memiliki empat tahapan yaitu dengan menentukan materi 

yang ditulis, gaya penulisan, banyanya kata yang digunakan serta menentukan 

format dan tata letak.  

e. Kelebihan Media Buku Saku 

Buku saku merupakan sumber belajar untuk siswa yang termasuk dalam 

media cetak. Menurut Dina Indriana (2011: 64) media cetak memiliki kelebihan 

antara lain:  

1) Materi dapat dipelajari siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan 

masing-masing.   

2) Mudah dibawa kemana pun sehingga dapat dipelajari kapan saja.  

3) Tampilan menarik dilengkapi dengan gambar dan warna. 

Sedangkan menurut Napitupulu dalam Murtiyono Angga (2016:17) kelebihan 

dari media cetak buku saku adalah: 

1) Membantu proses belajar secara mandiri. 

2) Lebih mudah dibawa dan diproduksi. 

3) Dapat meliputi bidang pengetahuan yang lebih luas dan dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
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4) Menigkatkan pemahaman dan penalaran. 

f. Kekurangan Media Buku Saku   

Bahan bercetak kurang sukar dikemas dalam waktu yang singkat. Penyediaan 

bahan pembelajaran cetak memerlukan waktu yang cukup lama (Hujair AH Sanaky, 

2013: 21). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dina Indriana (2011: 64) bahwa 

media cetak memiliki kelemahan sebagai berikut:  

1) Proses pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama.  

2) Bahan cetak yang tebal beresiko untuk mengurangi minat baca siswa.  

3) Bahan cetak akan mudah rusak dan sobek apabila penjilidan kurang bagus. 

Buku saku sebagai bahan ajar cetak memiliki kekurangan dalam proses 

pembuatannya karena memerlukan waktu yang cukup lama. 

4. Life Skill 

a. Pengertian Life Skill 

Konsep kecakapan hidup (life skill) dirumuskan secara beragam, sesuai landasan 

filosofis penyusunannya. Salah satu konsep dikemukakan oleh Nelson-jones 

(1995:419) dalam Supriatna, M (2012:2) kecakapan hidup merupakan pilihan 

seseorang yang dibuat dalam bidang keterampilan yang spesifik. Secara konseptual, 

kecakapan hidup adalah pilihan yang memperkuat kehidupan psikologi seseorang 

di bidang keterampilan yang spesifik. Kecakapa hidup mencakup 2 kegiatan yaitu 

kegiatan-dalam (inner-games) dan kegiatan-luar (outer-games). Kegiatan-dalam, 

berkaitan dengan apa yang sedang berlangsung pada pribadi seseorang, seperti 

kemampuan berfikir. Kegiatan-luar berkaitan dengan apang yang sedang 
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berlangsung pada luar pribadi seseorang, seperti keterampilan bertindak. Intinya 

adalah kecakapan hidup merupakan kecakapan berfikir dan bertindak. 

Life skill (kecakapan hidup) menurut Sarbiran (2002:6) diartikan sebagai 

keterampilan hidup, komponen kecakapan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 

sembilan macam keterampilan berasal dari kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, 

yaitu: (1) keterampilan berbahasa, (2) keterampilan ruang, (3) keterampilan seni, 

(4) keterampilan gerak, (5) keterampilan loika/penalaran, (6) keterampilan 

interpersonal, (7) keterampilan intrapersonal, (8) keterampilan spriritual/dalam 

melaksanakan atau mempraktekan ajaran-ajaran agam, dan (9) keterampilan dalam 

menguasai emosi (emotional intelligence). Keterampilan-keterampilan ini memiliki 

banyak aspek kecakapan hidup seperti ditunjukan tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Sembilan Macam Keterampilan/Kecakapan Hidup (sumber: Sarbiran, 

2002:6) 

No Jenis Kecakapan Butir-butir kecakapan/Keterampilan Hidup 

1 Berbahasa Komunikasi, bercerita, membaca, menulis, berbicara 

(orator), dsb. 

2 Seni/ Art Bernyanyi, bersyair, berdeklarasi, merancang, melukis, dsb. 

3 Gerak Olah raga, bela diri, pantomime, menari, berjoged, masak, 

gerak, dsb. 

4 Ruang Tata letak, ruang, keindaan ruang, penempatan barang, dsb. 

5 Logika/Penalaran Kegiatan ilmiah, observasi, penelitian, berhitung, analisis, 

dsb. 

6 Interpersonal Bergaul, memimpin, empati, tanggung jawab, toleransi, 

keadilan, dsb. 

7 Intrapersonal  Kepedulian, kaish-sayang, tanggung jawab, toleransi, 

keadilan, dsb. 

8 Spiritual Mempraktekkan agama yang dianut dalam kehidupan 

sehari-hari dengan kosisten. 

9 Emosional Pengendalian emosi, kesabaran, keteladanan, dsb. 

 

Terdapat begitu banyak dan bermacam-macam bidang kecakapan hidup yang 

dapat dipilih. Pilihan ini tentu harus didasarkan atas minat atau kesukaan dan bakat 
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serta rencana yang dapat dikembangkan melalui sekolah agar pelajar memiliki 

kecakapan sebagai bekal hidup sekaligus bekal bekerja di masyarakat, dan mungkin 

lebih dari itu dapat mengembangkan bakatnya di masyarakat. Seseorang akan 

memiliki kecakapan hidup kalau yang bersangkutan memiliki keterampilan. Untuk 

itu, implementasi dalam dunia pendidikan khususnya sekolah untuk membentuk 

kecakapan hidup pelajar sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan karena semua 

pelajar pasti mmbutuhkan kecakapan hidup. 

Menurut Nelson Jones dalam Supriatna, Mamat (2012:6) Inti dari kecakapan 

hidup adalah kemampuan, kesanggupan dan keterampilan. Aspek berfikir 

mencangkup aspek kemampuan dan kesanggupan, sedangkan aspek bertindak 

mencangkup aspek keterampilan. Kecakapan berfikir meliputi 12 ranah yaitu, (1) 

taggung jawab; (2) Pemahaman berfikir, merasa dan bertindak; (3) Menganalisis 

perasaan pribadi; (4) memperguakan self-talk, paham masalah yang dialaminya; (5) 

membuat aturan untuk pribadi yang masuk akal; (6) mengamati secara akurat; 

(7)menjelaskan sebab secara akurat; (8) membuat prediksi realistis; (9) Menentukn 

tujuan realistis; (10) menggunakan keterampilan visual; (11) mmebuat keputusan 

realistis; (12) mencegah dan mengatasi permaalahan yang dihadapi. Sementara itu 

kecakapan bertindak meliputi 5 ranah yaitu, (1) pesan verbal; (2) pesan suara; (3) 

peran melalui gerak tubuh; (4) pesan melalui sentuhan; (5) pesan melalui tindakan.  

Sehingga dapat disimpulkan Life Skill atau kecakapan hidup adalah keterampilan 

hidup yang dimilik oleh seseorang yang mencakup kemampuan, kesanggupan dan 

keterampilan. 
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b. Model Implementasi Kecakapan Hidup Dalam Kurikulum 

Menurut Saryono, Djoko (2002) dalam Marwanti (2006:3) Implementasi 

pendidikan kecakapan hidup dapat mempertimbangkan beberapa model, antara lain 

adalah: (1) model integratif, (2) model komplementatif, dan (3) model diskrit. 

Berikut ini penjelasan dari ketiga model tersebut: 

1) Model Integratif, implementasi pendidikan kecakapan hidup melekat dalam 

program kurikuler, kurikulum dan mata pelajaran. Program kulikuler dan mata 

pelajaran bermuatan kecakapan hidup.  

2) Model Komplementatif, implementasi pendidikan kecakapan hidup di 

tambahkan ke dalam program Pendidikan krikuler dan struktur kurikulum yang 

ada, bukan mata pelajaran. Pelaksanaanya dengan menambahkan mata pelajaran 

kecakapan hidup. Rogram ini memerluka waktu sendiri, guru sendiri dan 

ongkos. 

3) Model Diskrit, implementasi pendidikan kecakapan hidup dipisahkan dari 

program kulikuler, kurikulum regular, dan mata pelajaran. Pelaksanaannya 

dengan cara menyediakan program kokulikuler atau program ekstrakulikuler. 

Model ini memutuhkan persiapan yang matang, ongkos yang besar seta kesiapan 

sekolah yang baik.  

c. Ciri-ciri Pendidikan Life Skill 

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional dalam UU No 20 Tahun 2003, 

Pendidikan Life Skill memiliki ciri-ciri, yaitu: 

1) Adanya proses identifikasi kebutuhan belajar. 

2) Adanya proses penyadaran untuk belajar bersama. 
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3) Adanya keselarasan kegiatan belajar untuk pengembangan diri. 

4) Adanya proses penguasaan kecakapan personal, social, vokasional, akademik, 

dan kewirausahaan. 

5) Adanya proses pemberian pengalamanan dan menghasilkan produk bermutu. 

6) Adanya proses interaksi belajar dari ahli. 

7) Adanya proses penilaian kompetensi. 

8) Adanya pendampingan teknik bekerja atau untuk membentuk usaha bersama.  

d. Pendidikan Kecakapan Hidup di SMP/MTs 

Life Skill merupakan fokus dari pendektan BBE (Broad Based Education) yang 

biasanya diterapkan pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari 

pembelajaran ini adalah supaya siswa memiliki kemampuan untuk mau dan berani 

bekerja. Menurut irianto (2011:146) Life Skill memiliki beberapa dimensi yang 

meliputi: 

1) Kecakapan mengenal diri dan beberapa kecakapan seperti penghayatan diri 

terhadap tuhan YME, masyarakat. Menyadari dan mensyukuri kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki sebagai upaya dalam meningkatkan diri sendiri dan 

lingkungan. 

2) Kecakapan berhubungan dengan orang lain dan bekerjasama. 

3) Kecakapan menemukan dan mengolah informasi. 

4) Kecakapan berfikir ilmiah. 

5) Kecakapan vokasional, merupakan kecakapan keterampilan kejuruan tertentu 

terkait bidang pekerjaan yang bersifat spesifik atau keterampilan teknis di 

masyarakat. 
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Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), pendidikan Life 

Skill lebih di prioritaskan pada pengembangan Generik Life Skill (GLS) yaitu: 

1) Upaya mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata disekitarnya. 

2) Menumbuhkan kesadaran nilai perbuatan seseorang. 

3) Memberikan keterampilan psikomotorik. 

4) Memberikan tindakan yang mengacu pada kreativitas. 

Pada pengembangan tersebut Life Skill menjadi suatu pondasi yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembanagn GLS baik bersifat 

akademik maupun vokasional, dalam tahap pengenalan diberikan sesuai 

perkembanagn psikologis peserta didik. Pengembanagn GLS digunakan sebagai 

bekal peserta didik dalam melanjutkan ke dunia pekerjaan dan kehidupan 

bermasyarakat. 

e. Life Skill Cooking  

Keterampilan dan kecakaan hidup tidak akan bisa terlepas dari keterampilan 

karena keterampilan yang nantinya akan dibutuhkan ketika siswa memasuki dunia 

kerja, bekerja untuk pribadi, orang lain atapun di perusahaan. Kegiatan life skill 

cooking ini juga bertujuan supaya pelajar nantinya dapat memjadi bekal awal 

supaya siswa belajar dalam bidang memasak. Life skill cooking ini termasuk 

kedalam keterampilan gerak, seseorang dikatakan memiliki kecakapan hidup ketika 

mempunai keterampilan kerja. Pendidikan memeberikan sumbangan kepada pelajar 

di sekolah agar memiliki “life Skill” yang lebih baik dan diharapkan. Oleh karena 

itu, sangat memerlukan peran sekolah untuk mengoptikmalkan kegiatan life skill 

ini.  
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Seseorang yang memiliki berbagai keterampilan kejuruan akan dapat 

menunjukan kecakapan hidup lebihbaik dibandingkan denga orang lain yang tidak 

atau kurang memiliki keterampilan hidup.   

f. Life Skill di SMPIT LHI Yogyakarta  

Life Skill merupakan satu program unggulan di sekolah ini yang difasilitasi bagi 

peserta didik kelas 7 dan 8. Pengadaan program life skill adalah untuk membekali 

nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan 

peserta didik, seperti bagaimana mereka harus bertahan hidup. Di SMP IT LHI 

Yogyakarta terdapat life Skill Gardening, Cooking, Sewing, dan Fishering. 

Life Skill Cooking yang diadakan oleh SMPIT LHI Yogyakarta adalah suatu 

bentuk kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa kelas vii dan viii yang memilih life 

skill cooking. Kegiatan yang dilakukan life skill cooking yaitu mengajarkan kepada 

siswanya untuk belajar memasak, materi yang diajarkan adalah materi tata boga 

yang masih dasar. Sebenarnya materi tata boga di jenjang SMP khususnya sekolah 

Negeri sudah ada buku pedoman yang digunakan untuk materi memasak yaitu 

dalam mata pelajaran prakarya yang didalamnya terdapat kerajinan, pengolahan, 

budidaya dan rekayasa. Life skill cooking materinya sama seperti mata pelajaran 

prakarya bagian pengolahan, hanya saja kegiatan life skill di SMPIT LHI ini 

termasuk dalam kegiatan ekstrakulikuler. Life skill diadakan selama 1 semester 

dengan 10x pertemuan dengan ritme pertemuan ganjil untuk siswa laki-laki serta 

pertemuan ganjil untuk siswa perempuan.  

Buku saku Life skill cooking yang diharapkan oleh peneliti akan mengacu pada 

program kerja Life Skill yang sudah di tentukan oleh pihak SMPIT Luqman Al-
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Hakim Internasional, yang nantinya akan menjadi acuan atau pedoman kegiatan life 

skill coocing yang kegiatanya dilaksakan tidak lama. 

Materi didalam Life Skill Cooking meliputi: 

1) Halal dan Thayyib 

Menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kata halalan berasal dari bahasa Arab halla yang 

berarti lepas atau tidak terikat. Secara etimologis kata halalan berarti hal-hal yang 

boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang melarangn6a, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi. 

Menurut Lukman (2016:10) Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan 

oleh Allah ta’ala. Semua yang diperbolehkan oleh Allah Ta’ala disebut halal. 

Makanan Halal adalah semua makanan yang diperbolehkan oleh Allah ta’ala untuk 

kita makan. Sebagai muslim kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan 

makanan yang halal dan baik saja. Seperti firman Allah berikut ini: 

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari pada apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah seta, karena sesungguhnya 

setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)  

 

Makanan halal meliputi makanan yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan 

Hadits. Contoh makanan halal adalah buah-buahan, daging unggas (ayam, bebek, 

angsa dll), daging sapi, daging kambing, ikan, air putih, susu, madu, teh, sirup, kopi.  
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Menurut Siti Hamidah (2015, 9) makanan thayyib adalah makanan yang 

memberi manfaat bagi tubuh secara maksimal. Berikut gambar membuat kombinasi 

untuk mendapatkan menu seimbang halal dan thayyib. Yang disajikan dalam 

gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Tumpeng Gizi Seimbang 

Sumber: http://www.danonenutrindo.org/tentang_gizi_seimbang.php 

 

Menurut LPPOM MUI (2014:5) Makanan yang Thayyib adalah makanan yang 

makanan yang aman, sehat, dan proporsional. Makanan yang aman adalah makanan 

yang tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh. Makanan yang 

sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh 

kita, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang 

kita konsumsi juga harus proporsional, artinya sesuai dengan dosis atau kebutuhan 

tubuh kita dan tidak berlebihan.  

Makanan halal meliputi makanan seperti buah dan sayuran, ayam, bebek, angsa, 

sapi, kambing, ikan, madu, susu, teh, kopi, sirup dan masih banyak lainnya. 

Sedangkan makanan haram meliputi minuman khamr, hewan seperti babi, bangkai 

hewan kecuali ikan dan belalang, darah yang mengalir kecuali hati dan limpa, 

harimau, singa, serigala, anjing, beruang, kucing, tikus, gajah, monyet, hewan 

dengan kuku yang tajam meliputi elang, rajawali. 

http://www.danonenutrindo.org/tentang_gizi_seimbang.php
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Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

pasal 1:  Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian 

kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

produk. 

Kategori makanan halal menurut Anggi, Rosalia (2016) adalah berupa halal 

zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal cara 

menyajikan, mengantarkan serta menyimpanannya. Kategori ini harus dienuhi agar 

makanan layak dikatakan sebagai makanan halal, berikut penjelasannya: 

a) Halal zatnya, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang 

tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan disebut terkandung 

zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur 

tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. 

b) Halal cara memperolehnya, Makanan halal dapat menjadi haram apabila 

diperoleh melalui hasil mencuri, riba, korupsi. 

c) Halal cara memprosesnya, Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara 

halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses 

dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas 

digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak 

diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa 

menjadi haram. 

d) Halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpanannya, Ketiga proses 

tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya 
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jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan 

bersamaan dengan makanan dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. 

2) Metode Memasak  

Menurut Endang Mulyatiningsih (2007: 11) memasak adalah sebuah cara 

menstanformasi bahan makanan menjadi sesuatu yang berbeda. Transformasi 

makanan pada umuya memerlukan pemanas yang diperoleh dengan cara 

memindahan energi dari sumber-sumber panas ke makanan, sehingga makanan 

akan bereaksi dan berubah ke bentuk yang baru. Metode memasak dengan Teknik 

merebus, mengukus dan menggoreng menunjukkan ada perbedaan bentuk dan cara 

pemindahan panas yaitu melalui perantara air, uap air dan minyak goreng.  

 Tahapan memasak yaitu penimbangan (weighting), pencucian (washing), 

pengupasan/penyiangan (peeling/trimming), pemotongan (cutting), memeras 

(squeeze), menyaring (sifting), mengocok (whisk), mencampur (toss/mixing), 

merendam dengan bumbu (marinade), adonan penggorengan (frying butter), 

menggiling (grind), pembumbuan (seasoning).  

 Menurut Suci Paresti (2017:179) teknik memasak terbagi menjadi dua yaitu 

moist-hetlwet cooking (panas basah) dan dry-heat (panas kering). Teknik moist-hetlwet 

cooking (panas basah) adalah metode dimana panas dihantarkan oleh air atau uap 

contohnya seperti merebus (boiling), mengukus (steaming), mengetim. Teknik dry-heat 

(panas kering) adalah metode dimana panas dihantarkan oleh udara panas, logam panas 

atau minyak tanpa air atau kelembaban cotohnya seperti menggoreng (deep frying), 

menumis (sautéing), memanggang (baking) dan goreng sangrai. Berikut akan disajikan 

pada table 3 mengenai penjelasan Teknik memasak.  
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Tabel 3. Teknik Memasak 

No 
Teknik 

Memasak 
Pengertian 

1 Merebus 

(boiling) 

Mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah 

mendidih. Cairan berupa air, kaldu atau susu. Alat yang 

digunakan beupa panci. 

2 Mengukus 

(steaming) 

Memasak dengan uap air mendidih, dan bahan makanan 

tidak bersentuhan langsung dengan bahan makanan. Nilai 

gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak 

bersentuhan langsung dengan air. 

3 Mengetim   Memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah 

panci yang berbeda ukuran, Salah satu panci berukuran lebih 

kecil.  

4 Menggoreng 

(deep frying) 

Memasak bahan makanan dengan minyak hingga hasilnya 

menjadi krispi dan berwarna coklat keemasan.  

5 Menumis 

(sautéing) 

Memasak dengan sedikit minyak. Bahan makanan sebelum 

ditumis dipotong atau diiris terlebih dahulu, gunakan wajan 

yang besar agar bahan makanan matang secara merata. 

6 Memanggang 

(baking) 

Mengolah bahan makanan dengan panas dari api langsung. 

Proses ini membutuhkan kesabaran karena prosesnya ang 

lama 

7 Goreng 

Sangrai/ 

Sangrai 

Proses meggoreng tanpa menggunakan minyak. Bahan yang 

disangsai contohnya kacang tanah, kemiri. Terdapat pula 

mengsangrai menggunakan pasir sebagai media penghantar 

panas. Bahan yang disangrai menggunakan pasir adalah 

kerupuk kacang tanah, mlinjo.  

3) Bumbu 

      Menurut Wiwi Rusmini (2013:129) Bumbu atau “Herb” adalah tanaman 

aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap rasa dan pembangkit 

selera makan. Bumbu sebagian besar dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dai 

daerah dingin, dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Rempah atau 

“Spices” adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada 

makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Rempah tumbuh di 

daerah tropic dan banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan untuk memberi 

rasa pada makanan. Rempah juga dikatakan sebagai bumbu kering. Pada 

Sumber: Suci Paresti (2017: 179-182) 
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hakikatnya bumbu dan rempah keduanya memberi dan meningkatkan rasa dan 

aroma pada makanan, misalnya merica (spices).  

 Menurut Marwanti (2000: 78) bumbu dan rempah mempunyai arti yang 

hampir sama, bumbu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sebaiknya digunakan 

dalam keadaan basah, sedangkan remph biasanya kering. 

Bumbu adalah suatu bahan untuk mempertinggi aroma makanan tanpa 

mengubah aroma bahan alami (Prihastuti, 2008: 63). Sedangkan menurut Erfina 

(1996: 3) bumbu dan rempah merupakan tanaman aromatik yang ditambahkan pada 

makanan untuk penyedap dan pembangkit selera makan, digunakan dalam keadaan 

segar dan kering. 

 Kegunaan bumbu dan rempah adalah memberi rasa, warna, meambah nafsu 

makan serta mengawetkan makanan. Klasifikasi bumbu memiliki empat jenis yaitu 

bumbu kering, bumbu basah, bumbu daun, bumbu batang. Bumbu yang biasa 

digunakan dalam masakan Indonesia adalah bumbu merah, bumbu putih, bumbu 

kunig, dan bumbu orange. Berikut akan berikan contoh masing-masing bumbu pada 

tabel 4 dan table 5 berikut ini 

Tabel 4. Jenis-jenis bumbu 

Jenis Contoh 

Bumbu kering Keluwak, pala, kemiri, pekak, cengkih, lada putih, lada hitam, 

ketumbar, adas, kapulaga, biji wijen, jintan.  

Bumbu Basah  Bawang bombai, bawang merah, bawang putih, jeruk purut, 

jeruk nipis, cabai, belimbing wuuh, kunyit, jahe, asam jawa, 

lengkuas, temu kunci, kencur, terasi. 

Bumbu Daun Daun bawang, daun jerukm daun kemangi, seledri, daun dalam, 

daun kari. 

Bumbu Batang Serai, kayu manis. 

Sumber: Ria Nita Fatimah (2017) 
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Tabel 5. Macam-macam bumbu yang dapat digunakan dalam pengolahan 

masakan Indonesia 

Jenis Contoh 

Bumbu Segar Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabe, daun 

salam, daun pandan, daun jeruk perut, daun bawang, daun 

kunyit, daun bawang, daun kemangi, daun ketumbar 

Bumbu Kering 

(rempah)  

Cabai, ketumbar, merica, kemiri, jintan, kapulaga, adas 

manis, pala, kayu manis, daun salam, 

Bumbu Buatan  Tauco, cuka, kecp, saos dan bumbu siap pakai 

Bumbu  

Dasar  

(Bawang merah, 

bawang putih, gula 

dan garam.) 

a. Bumbu dasar merah = Bawang merah, bawang putih, 

gula, garam, cabe merah dan minyak goreng.  

Contoh masakan: kering tempe, nasi goreng, rendang, 

balado, sambal goreng dll 

b. Bumbu dasar putih = Bawang merah, bawang putih, 

gula, garam, kemiri dan minyak goreng. 

Contoh masakan: soto  

c. Bumbu dasar orange = Bawang merah, bawang putih, 

gula, garam, cabe merah non biji, kemiri, dan minyak 

goreng. 

Contoh masakan: kari, gulai, rendang dll 

d. Bumbu dasar kuning = Bawang merah, bawang putih, 

gula, garam, minyak dan kunyit 

Contoh masakan: ayam goreng, soto dll 

Sumber: Wiwi Rusmini (2013:140) 

Bumbu dasar tradisional indoneisa yang digunakan dalam masakan Indonesia 

adalah bumbu dasar yang meliputi: 

a. Bumbu dasar merah, terdiri dari cabe merah, bawang merah, bawang putih, gula, 

garam, minyak goreng. Bumbu yang dapat dipergunakan seluruh masakan 

Indonesia yang berwarna merah (kering Tempe, nasi goreng, rendang, balado, 

sambal goreng) hanya menambah bahan bumbu seperti daun salam, sereh, 

lengkuas. 

b. Bumbu dasar putih, terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, 

gula, dan minyak goreng. Bumbu yang dapat dipergunakan seluruh masakan 

Indonesia yang berwarna putih seperti (soto-sotoan) hanya menambah bahan 
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bumbu seperti salam, daun jeruk, serai misalnya rawon, semur, bisa juga untuk 

tumisan, dan mi goreng. 

c. Bumbu dasar oranye/jingga, terdiri dari cabe merah non biji, bawang merah, 

bawang putih, kemiri, gula, garam, minyak goreng. Bumbu ini untuk kari, gulai, 

rendang, dan macam-macam masakan yang berwarna oranye 

d. Bumbu dasar, terdiri dari kunyit, bawang merah, bawang putih, gula, garam, 

minyak goreng. Bumbu ini misalnya untuk macam-macam soto, pesmol, acar, 

terik daging, sampai bumbu ayam goreng. 

4) Resep Masakan 

Resep merupakan pengetahuan tentang cara mengerjakan masakan atau 

makanan dengan mengetahui kesulitannya, berikut juga cara menyusunnya. Secara 

khusus resep merupakan petunjuk atau cara memasak masakan yang disertai 

dengan bahan yang perlu diukur dengan takaran tertentu, bumbu, cara pengolahan 

serta cara menghidangkan. Suatu masakan dapat menghasilkan rasa dan 

penampilan yang sama, maka diperlukan resep baku (standard recipe). resep baku 

ini sangat diperlukan oleh industri-industri jasa boga, seperti catering, restoran, dan 

hotel. Resep baku adalah formula untuk memproduksi makanan dalam mutu dan 

jumlah tertentu, dipergunakan oleh industri-industri jasa boga. Resep baku 

merupakan sumber informasi yang lengkap tentang bahan yang diperlukan, 

pengolahan, dan penyajiannya, sehingga dapat memperlancar operasi dapur. Resep 

memiliki manfaat diantaranya yaitu sebagai patokan dasar pembuatan suatu 

masakan serta masakan mampu di kembangkan menjadi masakan baru. Pembuatan 

resep memiliki syarat dalam penyusunannya, yaitu: 
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a) Terdapat Judul Masakan 

b) Penulisan Bahan pokok atau utama 

c) Semua bahan dan bumbu ditulis lengkap dengan berderet tertur 

d) Bahan yang digunakan tercantum ukurannya 

e) Cara membuat diuraikan dengan jelas dan singkat 

5. Karakterisitik Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Peserta didik SMP berapa pada usia 12 sampai 15 tahun dan masuk pada 

kelompok masa remja awal, seperti yang dijelaskan oleh Sri Rumini & Sundari 

(2004:53) Masa Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa 

kedewasaan. Rentang watu usia remaja ini dibedakan menjadi tiga yaitu 12 – 15 

tahun termasuk masa remaja awal, 15 – 18 tahun termasuk masa remaja 

pertengahasan dan 18 – 21 tahun masuk dalam masa remaja akhir.  

Berdasarkan teori generasi yang dikemukakan oleh Graeme Codrington & Sue 

Grant-Marshall, Penguin (2011) terdapat 5 generasi manusia berdasarkan tahun 

kelahiran yaitu: (1) Generasi Baby Boomer, lahir tahun 1946-1964; (2) Generasi X, 

lahir tahun 1965-1980; (3) Generasi Y atau sering disebut generasi milennial, lahir 

tahun 1981-1994; (4) Generasi Z sering disebut iGeneration, GenerasiNet, Generasi 

Internet, lahir tahun 1995-2010; (5) Generasi Alpha, lahir tahun 2011-2025.   

Peserta didik SMP ditahun 2020 ini dengan rata-rata umur 12 tahun sapai 15 

tahun dengan tahun lahir 2008/2009 termasuk dalam generasi Z, dimana generasi Z 

hadir lebih akrab dengan teknologi. Karakter mereka adalah lebih cepat menguasai 

media informasi digital, baik untuk keperluan Pendidikan maupun hiburan. Siswa 
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cenderung akan lebih tertarik untuk mencari bahan belajar melalui media elektronik 

dengan bantuan search engine dengan kegiatan disebut browsing. Dengan akses 

yang semakin mudah menyebabkan anak-anak yang tumbuh pada generasi Z 

kurang menyukai proses mereka lebih menyukai proses yang bersifat instan. 

Dalam tahap perkembangannya, peserta didik usia SMP berada pada 

periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek. Berikut ini disajikan 

perkembangan peserta didik berdasarkan aspek kecerdasan, meliputi:  

a. Perkembangan aspek kognitif 

Menurut Piaget (dalam Depdiknas, 2006: 8), periode yang dimulai pada usia 12 

tahun, yaitu yang lebih kurang sama dengan usia peserta didik SMP, merupakan 

“period of formal operation”. Pada usia ini, yang berkembang pada peserta didik 

adalah kemampuan berfikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara 

bermakna (meaningfully) tanpa memerlukan objek yang konkrit atau bahkan objek 

yang visual. Peserta didik telah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. 

b. Perkembangan aspek psikomotorik 

 Aspek psikomotorik memiliki tahapan yang meliputi (1) Tahap kognitif, dalam 

tahap ini ditandai dengan Gerakan yang kaku dan lambat mereka harus berfikir 

sebelum melakukn suatu gerakan; (2) Tahap asosiatif, pada tahap ini peserta didik 

lebih pendek memikirkan gerakannya mereka mulai mengasosiasikan gerakan yang 

dipelejarinya; (3) Tahap otonomi, pada tahap ini proses belajarnya sudah hamper 

lengkap meskipun tetap dapat memperbaiki Gerakan yang dipelajarinya tanpa 

kehadiran instruktur.  
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c. Perkembangan aspek afektif 

 Keberhasilan proses pembelajaran juga ditentukan oleh pemahaman tentang 

perkembangan aspek afektif peserta didik. Ranah afektif tersebut mencakup emosi 

atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pemahaman terhadap apa 

yang dirasakan dan direspon, dan apa yang diyakini dan diapresiasi merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam teori pemerolehan bahasa kedua atau bahasa 

asing. Faktor pribadi yang lebih spesifik dalam tingkah laku peserta didik yang 

sangat penting dalam penguasaan berbagai materi pembelajaran, yang meliputi: 

1) Self-esteem, yaitu penghargaan yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri. 

2) Inhibition, yaitu sikap mempertahankan diri atau melindungi ego. 

3) Anxiety (kecemasan), yang meliputi rasa frustrasi, khawatir, tegang, dan 

sebagainya. 

4) Motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan suatu kegiatan. 

5) Risk-taking, yaitu keberanian mengambil risiko. 

6) Empati, yaitu sifat yang berkaitan dengan pelibatan diri individu pada perasaan 

orang lain 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Ainul Qulbi (2019) dalam skripsinya yang 

berjudul Pengembangan Buku Saku Hidangan Kesempatan Khusus Upacara 

Pasang Tarub Perkawinan Adat Jawa di SMK Sahid Surakarta. Penelitian ini 

menunjukan bahwa buku saku layak digunaan sebagai media pembelajaran. 

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni pengembangan buku saku, sedangkan 
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perbedaan pada penelitian ini adalah materi yang diangkat adalah hidangan 

khusus upacara pasang tarub perkawinan adat jawa di SMK. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng Lestari (2019) dalam skripsinya yang 

berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Saku Fusion Food sebagai 

Sumber Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Kuliner. 

Penelitian ini menunjukan bahwa kualitas buku saku tersebut baik dan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

pengembangan buku saku, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mata 

pelajaran yang dikembangkan adalah mata pelajaran Fusion Food di SMK 

Program Kuliner.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Anita Sari (2016) dalam skripsinya yang 

berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Saku Berbasis Mind 

Mapping Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar PKn Kelas IV SDN Tambakaji 02.  Penelitian ini menunjukan bahwa 

kualitas buku saku tersebut baik dan layak serta efektif digunakan sebagai 

media pembelajaran. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni pengembangan 

buku saku, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini media pembelajaran 

berupa buku saku berbasis mind mapping serta mata pelajarannya adalah PKn. 

4. Penelitan yang dilakuka oleh Caesar Ever Anggriawan (2016) dalam skripsinya 

yang berjudul Pembuatan Buku Saku Proses Perlakuan Panas Untuk Siswa 

SMK Jurusan Pengecoran Logam Di SMK N 2 Klaten. Penelitian ini 

menunjukan bahwa buku saku layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Penelitan ini memiliki kesamaan yakni pengembangan buku saku, sedangkan 
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perbedaanya pada penelitian ini materi yang diangkat adalah proses perlakuan 

panas untuk siswa SMK jurusan pengecoran. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Santoso (2018) dalam skripsinya yang 

berjudul Pengembangan Buku Saku Latihan Koordinasi bagi Petenis Pemula 

Usia 6-10 Tahun. Penelitian ini menunjukan bahwa buku saku layak digunaan 

sebagai media pembelajaran. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

pengembangan buku saku, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah 

materi yang diangkat adalah Latihan Koordinasi Petenis Pemula untuk SD. 

C. Kerangka Berfikir 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

potensi peserta didik sehingga memiliki kecakapan hidup (life skill). Penerapan 

pendidikan perlu memperhatikan keterkaitan antara aspek kecakapan hidup pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan. Life skill dapat dilaksanakan dengan cara 

diimplementasikan melalui kegiatan tambahan yang dilakukan oleh pihak sekolah. 

Salah satu satuan pendidikan yang menyediakan kegiatan life skill bagi peserta 

didiknya adalah SMPIT LHI Yogyakarta. SMPIT LHI. SMPIT LHI Yogyakarta 

menyiapkan sarana kepada peserta didiknya agar memiliki kecakapan hidup (life 

skill) yang pengimplementasiaanya dengan model Diskrit, dimana program life skill 

dipisahkan dengan program kulikuler, kurikulum regular, serta mata pelajaran. 

Kegiatan life skill yang berada di SMPIT LHI Yogyakarta meliputi kecakapan 

dalam memasak (cooking), menjahit (sewing), perikanan (fishering), dan 

perkebunan (carpentring). Program ini diadakan bagi peserta didik yang memilih 

program Boarding School.  
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Berdasarkan pengamatan selama kegiatan pendampingan program life skill 

cooking di SMPIT LHI Yogyakarta. Pelaksanaan life skill cooking menghadapi 

permasalahan. Masalah yang dihadapi antara lain belum tersedianya media belajar 

siswa untuk kegiatan life skill cooking dikarenakan rogramya yang mash baru, 

waktu kegiatan yang singkat dan tidak tersedianya waktu khusus untuk teori, siswa 

belum memahami teori dasar dari memasak. Dan Siswa di SMPIT LHI Yogyakarta 

tidak diizinkan mengakses handphone secara pribadi ketika berada di sekolah.  

Dari masalah yag ada, pembuatan buku saku tentang Life Skill Cooking bisa 

menjadi salah satu alternatif bagi peserta didik dalam belajar dimana buku tersebut 

berisi tentang materi Life Skill Cooking. Pengembangan buku saku ini merupakan 

salah satu langkah untuk menciptakan sumber belajar yang diharapkan nantinya 

dapat digunaan pelajar agar bisa belajar mandiri di luar jadwal life skill.  

Pengembangan buku saku diawali pada tahap define yaitu menganalisis 

kebutuhan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah design yaitu melakukan 

perancangan. Setelah itu tahap develope yaitu melakukan validasi pada ahli materi 

dan ahli media serta melakukan uji coba terbatas pada siswa untuk mengetahui 

respon siswa terhadap buku saku. Tahap terakhir adalah disseminate yaitu 

menyebarluaskan buku saku pada pihak yang membutuhkan. Berikut ini adalah 

diagram yang menggambarkan kerangka berfikir pada penelitian:  
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana tahap-tahap pengembangan media pembelajaran berupa buku saku 

Life Skill Cooking bagi siswa SMPIT LHI Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah kelayakan buku saku Life Skill Cooking berdasarkan penilaian 

ahli materi dan ahli media dan penilaian siswa dengan adanya buku saku Life 

Skill Cooking sebagai media pembelajaran?  

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

Salah satu satuan pendidikan yang menyediakan kegiatan life skill bagi peserta 

didiknya adalah SMPIT LHI Yogyakarta. SMPIT LHI. SMPIT LHI Yogyakarta 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

potensi peserta didik sehingga memiliki kecakapan hidup (life skill). 

Pengembangan: 

1. Define: menganalisis kebutuhan. 
2. Design: melakukan perancangan. 

3. Develope yaitu melakukan validasi 

pada ahli materi, ahli media & uji 

coba pada siswa. 
4. Disseminate: menyebarluaskan 

buku saku. 

Pembuatan dan uji kelayakan 

media Buku Saku Life Skill Cooking 

pada kegitan Life Skill Cooking di 

SMPIT LHI Yogyakarta. 

Permasalahan: 

1. Program Life Skill Cooking yang masih baru menyebabkan belum tersedianya 

media belajar secara mandiri khusus untuk kegiatan Life Skill Cooking. 

2. Waktu kegiatan Life Skill Cooking yang singkat sehingga tidak ada waktu 

khusus untuk pelaksanaan teori dalam Life Skill Cooking. 

3. Siswa belum memahami secara menyeluruh materi dasar Life Skill Cooking. 

4. Siswa lebih tertarik dengan buku yang bergambar dan tidak tebal. 

 


