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ABSTRAK 

 
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter,aktif dalam 

proses berdiskusi, presentasi, dan sikap disiplin yang tinggi. Pembelajaran 

kurikulum 2013 menerapkan pendekatan ilmiah (scientific approach) pada semua 

mata pelajaran termasuk salah satunya IPA Terpadu. Sebagai upanya persiapan 

kurikulum ini pemerintah mengeluarkan buku guru dan siswa. Media merupakan 

alat pembelajaran untuk mendorong proses belajar mengajar yang efektif dan 

efisien. Melalui media, proses pembelajaran bisa lebih menarik dan 

menyenangkan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data 

mengenai kesesuaian media pembelajaran buku guru dan siswa IPA terpadu 

Kelas VII semester I dalam Kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode dokumentasi (ceklist instrumen). Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik penelitian yang telah menganalis 

data berdasarkan klasifikasi, identifikasi, menginterprestasi dan menyimpulkan 

hasil data dalam bentuk kalimat deskriptif secara terperinci dan apa adanya. 

Hasil identifikasi media pembelajaran pada bab I adalah 164 item atau sebanyak 

85,41%. Jumlah item media pembelajaran pada bab II adalah 213 item atau 

sebanyak 88,75%. Jumlah item media pembelajaran pada bab III adalah 166 item 

atau sebanyak 86,45%,. Jumlah item media pembelajaran pada bab IV adalah 

300 item atau sebanyak 89,28%. Jumlah keseluruhan item media pembelajaran 

pada bab V yang diidentifikasi adalah 175 item atau sebanyak 91,14%. Kesesuain 

media pada bugu guru dan buku siswa tertinggi pada bab III sebanyak 100%, 

untuk keseluruhan media pembelajaran masuk kategori sangat baik. 

 

Kata Kunci: kurikulum 2013, media pembelajaran buku guru dan siswa IPA 

Terpadu Kelas VII Semester I, deskriptif kualitatif, analisis konten. 
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ABSTRACT 

 

Curriculum 2013 is a character-based curriculum, active in the process 

of discussions, presentations, and high discipline. Learning curriculum in 2013 to 

apply a scientific approach (scientific approach) in all subjects including one  

IPA Integrated . As a preparation for this curriculum the government issued a 

book teachers and book students. Media is a learning tool to encourage the 

teaching and learning process effective and efficient. Through the media, the 

learning process can be more interesting and fun. Research carried out aiming to 

obtain data regarding the suitability of the media guide teachers and students IPA 

integred VII Grade Semester 1 with the Curriculum 2013. The method used is the 

method of documentation (checklist instrument). This research is a descriptive 

qualitative research technique that has been analyzing data based on 

classification, identification, interpretation and summarize the results of the data 

in the form of descriptive sentences in detail and it is. The results of the 

identification of learning media in the first chapter are 164 items or as much as 

85.41%. The number of instructional media items in Chapter II are 213 items or 

as much as 88.75%. The number of instructional media items in Chapter III is 166 

items or as much as 86.45%,. The number of instructional media item in chapter 

IV are 300 items or as much as 89.28%. The total number of instructional media 

items identified in chapter V are 175 items or as much as 91.14%. Suitability of 

media on book teachers and top students book in chapter III as much as 100%, for 

the entire instructional media in the category very well. 

 

 

Keywords : curriculum 2013, instructional media and student teacher book  IPA 

Integrated VII Grade Semester 1, descriptive qualitative content 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA terpadu merupakan salah satu model implementasi 

kurikulum 2013 dimana pembelajaran ini dikemas menjadi satu antara materi 

kimia, fisika dan biologi. Pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mencari, 

menggali, dan menemukan konsep serta prinsip yang dipelajari secara holistik, 

bermakna, dan aktif (Puskur, 2008). Pembelajaran kurikulum 2013 menerapkan 

pendekatan ilmiah (scientific approach) pada semua mata pelajaran termasuk 

salah satunya IPA Terpadu (Kemendikbud, 2013).  Oleh karena itu kondisi 

pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik 

dalam mencari informasi dari berbagai sumber atau melalui observasi (Fadlilah, 

2014). 

Sikdisnas (2012), menyatakan sedikitnya ada dua faktor besar dalam 

keberhasilan kurikulum 2013. Faktor penentu pertama yaitu kesesuaian 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku  

teks. Faktor penentu kedua yaitu faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, 

yaitu: 1) ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang 

mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum. 2) penguatan peran pemerintah 

dalam pembinaan dan pengawasan, dan 3) penguatan manajemen dan budaya 

sekolah. 

Buku guru merupakan buku panduan yang dipersiapkan pemerintah 

untuk memudahkan guru dalam pemahaman terhadap materi ajar, cara 

pembelajarannya, serta cara penilaiannya, sedangkan buku siswa merupakan buku 

teks untuk siswa yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi 

kurikulum 2013. Buku ini memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar 

(Widodo, 2014).  

Menurut Mujiono (1994), dalam proses belajar mengajar ada 4 

komponen penting yang berpengaruh bagi keberhasilan belajar peserta didik, yaitu 

bahan ajar, suasana belajar, media dan sumber belajar, dan pendidik sebagai 

subyek pembelajaran. Media juga merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran. Media dan sumber belajar digunakan guru untuk 



memberi bantuan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi dalam bentuk 

mengamati (observing), menghubung- hubungkan fenomena (associating), 

menanya atau merumuskan masalah (questioning), dan melakukan percobaan 

(experimenting) atau pengamatan lanjutan (Widodo, 2014). Melalui media, proses 

pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan, misalnya siswa memiliki 

keterkaitan terhadap warna maka dapat memberikan warna yang menarik 

(Susilana, 2009). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai hasil 

analisis media buku guru dan siswa IPA terpadu semester I terhadap Impementasi 

kurikulum 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru dan calon guru pentingnya kesesuain media pembelajaran dalam 

peningkatan kurikulum 2013, serta memberikan saran dan usulan terbaik dalam 

pemanfaatan media pembelajaran dalam buku.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2014- awal Maret 2015, dan 

untuk tempatnya tidak dibatasi, karena dapat dilakukan dimana saja. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif 

kualitatif adalah penelitian untuk menganalis data berdasarkan klasifikasi, 

identifikasi, menginterprestasi dan menyimpulkan hasil data dalam bentuk kalimat 

deskriptif secara terperinci dan apa adanya. 

Data penelitian ini berupa data- data kesesuaian media pembelajaran  

buku guru dan siswa  IPA terpadu kelas VII semester I dalam kurikulum 2013. 

Dalam proses analisis dibuat beberapa kategori dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam menganalis materi dalam buku yang akan 

dikelompokan sesuai dengan kategori. Kategori- kategori tersebut meliputi: sangat 

baik, baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Hasil analisis tersebut akan 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian buku guru dan buku 

siswa IPA terpadu kelas VII semester I. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 

Dalam metode dokumentasi yang dipilih peneliti adalah metode chek-list. 



Kegiatan pencatatan kesesuaian media buku pegangan guru dan buku siswa 

dilakukan dan digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif 

non statistik. Dalam analisisnya, data yang berupa hasil kesesuaian media buku 

guru dna siswa IPA terpadu kelas VII semester I dihitung besar persentasinya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kesesuaian Media Pembelajaran 

Buku Guru IPA terpadu Kelas VII Semester 1 dengan BNSP 

No 

Media 

Pembelajaran 

pada Buku Guru 

sesuai dengan 

Kurikulum 2013 

Hasil Identifikasi Jumlah Item Media 

Pembelajaran yang 

diidentifikasi 

Media Pembelajaran pada Buku Guru 

Target 1 Target 2 Target 3 

Angka % Angka % Angka % Angka % 

1 Bab I 62 32,29 44 22,91 58 30,20 164 85,41 

2 Bab II 75 31,25 64 26,66 74 30,83 213 88,75 

3 Bab III 62 32,29 48 25 56 29,16 166 86,45 

4 Bab IV 106 31,54 96 28,57 98 29,16 300 89,28 

5 Bab V 60 31,25 55 28,64 60 31,25 175 91,14 

Total 1.018 
88,36 

Rerata  203,6 

 

Keterangan:  Target 1        : Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran  

 Tareget 2     : Menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran secara 

optimal 

    Target  3     : Memanfaatken media untuk mewujudkan pembelajaran dengan 

saintific approach 

Kriteria  skor menurut Riduwan (2010) adalah sebagai berikut : 

0%-25% = sangat kurang  baik (SKB) 

26%-50% = kurang baik (KB) 

51%-75% = baik (B) 

76%-100% = sangat baik (SB) 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Identifikasi  Kesesuaian Media 

PembelajaranBuku Guru dan buku Siswa IPA terpadu Kelas 

VII Semester 1 

No 

Kesesuaian Media 

Pembelajaran pada 

Buku Guru dengan 

Buku Siswa 

Hasil identifikasi 

Solusi 

 

Media Pembelajaran pada Buku Guru 

dan Buku Siswa 

Sesuai Tidak sesuai 

Angka % Angka % 

1 Bab I 18 75 6 25 

Bab I yang kurang sesuai terdapat pada 

sub bab 1, tentang objek IPA dan 

pengamatan. Hal tersebut pada buku 

siswa  lebih baik ditambahkan benda 

atau gambar yang nyata dari objek IPA, 

misalkan pengamatan lingkungan 

sekolah, tanaman, meja, kursi dll. Sub 

bab 3 besaran pokok, panjang, massa 

dan waktu, juga harus ditampilkan alat 

aslinya, agar siswa mudah mengerti, 

misalkan jenis timbangan. Sub bab 4, 

besaran turunan menggunakan media 

audio-visual yang lebih menarik, 

sedangkan untuk 2 sub bab lainnya 

sudah cukup baik. 

2 Bab II 23 85,18 4 14,81 

Bab II ada sedikit yang  perlu diperbaiki 

pada sub bab 1, mengidentifikasi benda- 

benda disekitar . Hal tersebut pada buku 

siswa lebih ditambahkan pengamatan 

lingkungan sekitar sekolah sebagai 

media pembelajaran yang edukatif, serta 

adanya perhatian khusus dalam 

penggunaan media pembelajaran. 

Sedangkan 4 sub bab lainnya sudah 

baik. 

3 Bab III 13 100 0 0 

Sudah sangat baik dan kesesuaian 

media pembelajaran pada buku guru 

dan buku siswa pada bab III 100% 

maka tidak perlu perbaikan dan dapat 

digunakan sebagai proses belajar 

mengajar dalam kurikulum 2013.  

4 Bab IV 16 88,88 2 11,11 

Bab IV yang kurang terdapat pada sub 

bab 3, sel sebagai unit struktural dan 

fungsional kehidupan (praktik). Hal 

tersebut lebih baik di tambahkan bahan- 

bahan untuk praktikum, contohnya 

pengamatan sel epitel pada tumbuhan 

dan hewan. 

5 Bab V 36 94,73 2 5,26 

Bab V Sudah cukup baik dan media 

pembelajaran sudah dapat diguanakan 

dalam masing- masing sub bab, hanya 

perlu diperhatikan dalam penggunaan 

media pada bab V tentang campuran, 

menggunakan alat- alat yang modern 

memang baik, tetapi siswa juga diajari 



 

 

Hasil identifikasi kesesuain media pembelajaran buku guru dan buku 

siswa IPA Terpadu kelas VII semester 1 (Tabel 1 ) menunjukan bahwa bab I 

target 1 dengan jumlah item 62 atau sebesar 32,29%: target 2  dengan jumlah 44 

atau sebesar 22,91%; target 3 dengan jumlah 58 atau sebesar 30,20%. Jumlah 

keseluruhan 164 atau sebesar 85,41%. Kesesuain dengan buku siswa sebesar  75% 

(Tabel 2),  kategori baik.  

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, komponen memilih 

media sesuai fungsi pembelajaran siswa yang kurang sesuai terdapat pada sub bab 

objek IPA dan Pengamatannya,  dalam media pembelajaran belum bisa 

mempermudahkan siswa dalam menghubungkan fenomena (associating), 

sedangkan tiga sub bab yang lain sudah sangat baik dan sesuai. Komponen kedua 

memilih media sesuai dengan karakteristik peserta didik, dari semua sub bab pada 

bab satu semuanya sudah sesuai. Komponen ketiga menggunakan media sesuai 

dengan materi pembelajaran,  yang kurang sesuai terdapat pada sub bab besaran 

pokok panjang, massa dan waktu. Komponen terakhir yaitu penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran, dalam komponen ini dari keempat sub bab yang ada 

semuanya sudah sesuai. Sesuai yang di ungkapkan (Sudjana, 2002), bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu mengajar, yaitu untuk menunjang penggunaan 

metode mengajar yang digunakan oleh guru, sehingga dalam pembelajaran 

diperlukan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan 

topik pembelajaran.  

Menggunakan dan mamanfaatkan media pembelajaran secara optimal, 

komponen pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang 

kurang sesuai terdapat pada sub bab objek IPA dan pengamatan, pengukuran 

dengan metode konversional juga, agar 

mudah dalam pengamatan dalam 

lingkungan. 

Total 106 

88,75 

14 

11,25 

Keseluruhan media pembelajaran yang 

digunakan pada buku guru dan siswa 

sudah sangat baik, adanya inovasi baru 

dari guru akan semakin memudahkan 

siswa dalam menerima, memahami dan 

menguasai materi yang akan di pelajari. 

Rerata 21,2 2,8 



sebagai bagian dari pengamatan, serta besaran pokok panjang, massa dan waktu, 

dalam sub bab ini belum memanfaatkan lingkungan sekolah secara optimal dalam 

proses pembelajaran, pembelajaran masih banyak dilakukan di dalam ruangan. 

(Umar, 2013) menambahkan bahwa pemanfaatan media pengajaran pada 

hakikatnya untuk menunjukan efisiensi dan efektivitas pengajaran.  

Memanfaatkan media untuk mewujudkan pembelajaran dengan scientific 

approach, komponen menggunakan media untuk strategi pembelajaran berbasis 

inquiry yang kurang sesuai terdapat pada sub bab besaran pokok panjang, massa 

dan waktu serta besaran turunan. (Uno, 2007), menambahkan bahwa media 

belajar diperlukan dalam perwujudan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

pendekatan tersebut diantaranya dapat ditempuh dengan strategi belajar berbasis 

inquiry, discovery, group investigation,problem bassed learning. 

Pada bab II menunjukan target 1 dengan jumlah item 75 atau sebesar 

31,25%; target 2 dengan jumlah 64 atau sebesar 26,66%; target 3 dengan jumlah 

74 atau sebesar 30,83%. Jumlah keseluruhan 213 atau sebesar 88,75%,  kesesuain 

dengan buku siswa sebesar  85,18% (Tabel 2) kategori sangat baik.  

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang kurang sesuai 

terdapat pada sub bab mengidentifikasi benda- benda di sekitar; membedakan 

makhluk hidup dan tak hidup; dan zat padat, cair dan gas. Menggunakan dan 

memanfaatkan media pembelajaran secara optimal, komponen pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang kurang sesuai terdapat pada 

sub bab mengidentifikasi benda- benda di sekitar; unsur, senyawa dan campuran; 

serta larutan asam, basa, garam dan indikator dari sub bab ini media yang 

digunakan masih kurang optimal dalam pemanfaatan lingkungan luar sekolah. Hal 

ini juga sependapat dengan (Taufik, 2014) bahwa hasil menggunakan 

pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan, 

tema konservasi mengalami peningkatan. Secara keseluruhan peningkatan hasil 

belajar 0, 85 yang artinya peningkatannya dengan kriteria tinggi. 

Pada bab III menunjukan target 1 dengan jumlah item 62 atau sebesar 

32,29%; target 2 dengan jumlah 48 atau sebesar 25%; target 3 dengan jumlah 56 



atau sebesar 29,16%. Kesesuain dengan buku siswa sebesar  100% (Tabel 2) 

kategori sangat baik.  

Media pembelajaran pada bab ini, target pertama pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran, komponen memilih media sesuai fungsi 

pembelajaran siswa, yang kurang sesuai terdapat pada sub bab klasifikasi 

tumbuhan,  dalam media pembelajaran yang digunakan belum bisa 

mempermudahkan siswa dalam menghubungkan fenomena (associating). 

Komponen kedua memilih media sesuai dengan karakteristik peserta didik sub 

bab yang kurang sesuai adalah klasifikasi mikroskopis dan jamur. Komponen 

ketiga menggunakan media sesuai dengan materi pembelajaran dari keempat sub 

bab yang ada media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan media 

pembelajaran pada setiap topiknya. Komponen terakhir yaitu penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran, dalam komponen ini dari keempat sub bab yang ada 

semuanya sudah sesuai. Hasil penelitian Na’im (2014), menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar, dalam 

penggunaan media pembelajaran visual, audio,  dan audio visual secara terpisah, 

sehingga pemanfaatan media harus seoptimal mungkin. 

Menggunakan dan mamanfaatkan media pembelajaran secara optimal, 

sudah baik. Dalam penelitian (Rohwati, 2012) bahwa pembelajaran menggunakan 

education game dadap meningkatkan hasil belajar siswa, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, penguasaan bahasa serta penggunaan ICT dalam pembelajaran. 

Pada bab IV menunjukan target 1 dengan jumlah item 106 atau sebesar 

31,54%; target 2  dengan jumlah 96 atau sebesar 28,57%; target 3 dengan jumlah 

98 atau sebesar 29,16%. Jumlah keseluruhan 300 atau sebesar 89,28%. 

Kesesuaian dengan buku siswa sebesr 88,88% (Tabel 2) kategori sangat baik.  

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, komponen memilih 

media sesuai fungsi pembelajaran siswa yang kurang sesuai terdapat pada sub bab 

jaringan; serta jaringa (Praktikum). Komponen kedua memilih media sesuai 

dengan karakteristik peserta didik sub bab yang tidak sesuai sel sebagai unit 

struktural dan fungsional kehidupan; jaringan; jaringan (praktikum),  pada sub bab 



ini media kurang sesuai dengan kemampuan kompeten siswa, sedangkan yang 

kelima sub bab lainnya sudah sesuai.  

Pada bab V menunjukan target 1  dengan jumlah item 60 atau sebesar 

31,25%; target 2  dengan jumlah 55 atau sebesar 28,64%; target 3 dengan jumlah 

60 atau sebesar 31,25%. Jumlah keseluruhan 175 atau sebesar 91,14%. Kesesuain 

dengan buku siswa sebesar  94,73% (Tabel 2) kategori sangat baik.  

Pemilihan dan penggunaan media untu ke empat sub bab nya sudah 

sesuai dalam sub bab media yang digunakan sudah dapat dapat mempermudah 

siswa dalam malakukan perumusan masalah dan mempermudah siswa dalam 

melakukan percoban. Menggunakan dan mamanfaatkan media pembelajaran 

secara optimal, komponen pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media 

pembelajaran yang kurang sesuai terdapat pada sub bab perubahan fisika dan 

perubahan kimia. Hal ini juga sependapat dengan (Taufik, 2014) bahwa hasil 

menggunakan pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli 

lingkungan, tema konservasi mengalami peningkatan. Secara keseluruhan 

peningkatan hasil belajar 0, 85 yang artinya peningkatannya dengan kriteria 

tinggi. 

 

SIMPULAN 

Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan pada buku guru dan buku siswa 

IPA terpadu kelas VII semester I sebesar 88,36% (sangat baik). Kesesuain media 

pembelajaran pada buku guru dengan BNSP dalam kurikulum 2013 yang tertinggi 

terdapat pada bab V dengan jumlah item 175 atau sebesar 91,14% (sangat baik). 

Kesesuain media pembelajaran buku guru dengan buku siswa IPA terpadu kelas 

VII semester I tertinggi pada bab III sebesar 100% (sangat baik). 
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