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MOTO

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.”
(Amsal 23:18)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur.”
(Filipi 4:6)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerimanya.”
(Matius 21:22)
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ABSTRAK
Putri, M.Th. Sekarlangit Karisma. 2022. Pengembangan Buku Ajar Membaca
Kritis Terintegrasi dengan Pendidikan Multikultural pada Siswa SMP
Kelas VIII. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi Bahasa Indonesia
dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis yang terintegrasi dengan
pendidikan multikultural, khususnya pendidikan keanekaragaman suku, agama,
ras/etnis, dan golongan. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah
pengembangan buku ajar membaca kritis terintegrasi dengan pendidikan
multikultural untuk siswa kelas VIII. Produk akhir dari penelitian ini yaitu buku
ajar.
Penelitian ini berjenis Research dan Development (R&D). Ada 31
responden dalam penelitian pengembangan ini. Responden tersebut adalah siswa
kelas VIII A SMP Negeri 4 Ngaglik. Data-data hasil penelitian dikumpulkan
dengan menggunakan observasi, wawancara guru dan siswa, kuisioner, dan
pendapat siswa tentang konflik suku, agama, ras/etnis, dan golongan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan informasi diperoleh hasil
bahwa pendidikan keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan sangat
penting bagi siswa. Pengembangan buku ajar membaca kritis yang terintegrasi
dengan pendidikan multikultural, dimuat dalam produk buku ajar yang berjudul
“Pendidikan multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
untuk Siswa SMP-MTs Kelas VIII” sebagai hasil akhir dalam penelitian ini.
Produk buku ajar tersebut kemudian divalidasi oleh dosen ahli dan guru
pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Ngaglik. Hasil validasi
menunjukkan buku ajar berkategori “Sangat Baik”. Hal tersebut didukung oleh
skor rata-rata sebesar 4,41 dari skor maksimal 5 dengan persentase sebesar 88,3%.
Buku ajar tersebut dinyatakan sangat layak digunakan.
Kata kunci: buku ajar, membaca kritis, pendidikan multikultural,
keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, keanekaragaman ras/etnis,
keanekaragaman golongan.
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ABSTRACT
Putri, M. Th. Sekarlangit Karisma. 2022. The Development of Integrated
Textbook with Multicultural Education for Eighth Graders of SMP.
Thesis. Yogyakarta: Indonesian Language and Literature Education
Study Program. Faculty of Teachers Training and Education. Sanata
Dharma University.
This research is aimed to develop Indonesian Language materials in
learning critical reading skill that are integrated with multicultural education,
especially ethnic, religion, race, and class diversity. The main discussion of this
research is the development of integrated critical reading textbooks with
multicultural education for eighth graders. The final product of this research is a
textbook.
The type of this research is Research and Development (R&D). There
were 31 respondents in this research. The respondents were eighth graders of
SMP Negeri 4 Ngaglik. The research data were collected using observations,
teacher and student interviews, questionnaires, and students' opinions about
ethnic, religion, race, and class conflicts.
Based on the results of the research and information gathering, it was
found that education on the diversity of ethnic, religion, race, and class was very
important for students. The development of critical reading textbooks that were
integrated with multicultural education was developed in a textbook entitled
"Multicultural education in learning reading skill for eighth graders of SMPMTs" as the final result of this research. The textbook was then validated by
expert lecturers and teachers of Indonesian Language of SMP Negeri 4 Ngaglik.
The validation results showed that the textbooks were categorized as "very good".
This was supported by an average score of 4.41 from a maximum score of 5 with
a percentage of 88.3%. The textbook was declared very suitable to be applied.
Keywords: textbooks, critical reading, multicultural education, ethnic diversity,
religion diversity, race diversity, class diversity.
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BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dipaparkan latar belakang, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah,
dan spesifikasi produk. Latar belakang berisi tentang uraian informasi-informasi
yang melatarbelakangi penelitian. Batasan masalah berfungsi untuk membatasi
ruang lingkup masalah yang akan dilakukan peneliti. Rumusan masalah sejalan
dengan tujuan penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat bagi siswa, guru,
dan peneliti lain. Batasan Istilah menyajikan definisi dari istilah-istilah yang
sering dipakai dalam penelitian. Spesifikasi produk memberikan gambaran secara
umum tentang produk dan kekhasan produk. Peneliti menguraikan bagian-bagian
tersebut secara rinci berikut ini.

1.1

Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara yang memiliki empat pilar kebangsaan.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia; Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan, berbangsa,
dan bernegara; NKRI sebagai pemersatu bangsa Indonesia; Bhinneka Tunggal Ika
sebagai perekat persatuan dalam untaian kemajemukan bangsa. Indonesia juga
merupakan Negara Multikultural. Hal ini terlihat dari masyarakatnya yang terdiri
dari beberapa elemen, baik itu suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Salah
satu ciri pemersatu bangsa Indonesia sebagai Negara multikultural yaitu,
semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

satu. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai peran penting untuk mempersatukan
keragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia.
Masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah menyadari adanya
keberagaman suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Namun, kesadaran
itu tidak diimbangi dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Kesadaran akan masyarakat untuk hidup saling berdampingan dan damai sesuai
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika seakan mulai luntur akibat kurangnya
keseimbangan ego. Hal ini dapat memunculkan konflik besar yang membawa
bencana. Bahkan pihak yang tidak terlibat pun terkena imbasnya. Konflik yang
bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) semakin menggurita.
Konflik tersebut kebanyakkan dipicu oleh beberapa kelompok tertentu yang
intoleren dengan mengatasnamakan background suku, agama, ras, dan golongan.
Konflik mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik
antarsuku, yaitu suku Dayak dan Madura. Konflik yang terjadi pada tahun 2001
ini, dikenal dengan Tragedi Sampit. Tragedi ini terjadi karena adanya bentrok
antarsuku yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Bahkan dalam
tragedi ini juga terjadi aksi pemenggalan kepala yang dilakukan oleh suku Dayak.
Hal tersebut terpaksa dilakukan karena suku Dayak merasa jika mereka harus
mempertahankan wilayahnya yang pada saat itu mulai dikuasai oleh masyarakat
Madura. (Okezone.com 25 Februari 2016. Diakses 20/06/2022).
Konflik mengerikan tentang keagamaan juga pernah terjadi di Sleman yaitu,
aksi penyerangan terhadap kegiatan umat beragama yang dilakukan oleh seorang
pria bersenjata tajam yang melakukan teror membabi-buta di gereja St Lidwina
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Bedog yang terletak desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
Aksi penyerangan bersenjata terjadi pada hari Minggu, 11 Februari 2018 Pagi
hari. Aksi teror tersebut terjadi ketika jemaat di Gereja sedang mengikuti kegiatan
ibadah Misa Pagi. Ketika seluruh umat sedang fokus berdoa dan Romo sudah di
Altar Gereja. Pelaku penyerangan dengan senjata tajam tersebut masuk lewat
pintu depan dan langsung menuju altar. Pelaku tersebut mengayuhkan pedangnya
ke sekeliling dan menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria yang ada di
mimbar. Dalam aksi teror yang dilakukan oleh seorang pria di Gereja Lidwina
Bedog mengakibatkan tiga umat, satu romo, dan satu anggota polisi mengalami
luka akibat sabetan pedang. (Tribunnews.com, 14 Mei 2018, Diakses 22/5/2018
pukul 11.05 WIB).
Konflik antargolongan juga masih sering terjadi di negara Indonesia.
Adanya perbedaan golongan dalam masyarakat juga dapat menyebabkan konflik.
Salah satu konflik antargolongan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu,
demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah. Hal tersebut menggambarkan
konflik antar kelas buuh dengan pengusaha. (Sindonews.com. 22 November 2018.
Diakses 20/06/2022).
Selain konflik dan permasalahan tersebut, pendidikan di Indonesia juga
memiliki tantangan besar yang harus dihadapi. Sampai saat ini, kerap terjadi
kekerasan dan konflik yang terjadi antarpelajar. Kekerasan tersebut terjadi dengan
berbagai latar belakang dan alasan. Konflik tersebut bukan hanya terjadi antar
individu saja, tetapi juga berkelompok. Biasanya hal itu terjadi karena saling ejek,
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tidak suka terhadap lawannya, saling serang (tawuran) bahkan ada yang berani
untuk membunuh.
Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara berpikir dan cara
pandang. Mereka merasa dirinya maupun kelompoknya paling benar dalam
berbagai hal sehingga pembelaan diri dengan cara apapun dianggap paling baik
walaupun itu menyangkut nyawanya atau orang lain. Berdasarkan konfik-konflik
aksi teror dan tindak kekerasan antarpelajar tersebut faktor penyebabnya yaitu, (a)
intoleren keagamaan, (b) dangkalnya pemahaman agama, (c) menganggap dirinya
paling benar, (d) kurangnya sikap solidaritas, (d) kurangnya rasa saling
menyayangi antar sesama manusia, (e) lemahnya penegasan hukum di suatu
Negara, (f) kurangnya kesatuan dan persatuan bangsa, (g) kurangnya sikap
menghargai dan menghormati antar sesama manusia, (h) kurangnya perhatian (i)
memperdebatkan segala perbedaan dan lain-lain.
Menurut Azra (2002) dalam Yaya Suryana dan Rusdiana (2015: 197),
pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural. Hal
tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau
adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia, seperti
toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan
pluralitas, kemausiaan universal, serta subjek-subjek lain yang relevan.
Pendidikan di Indonesia harus bisa mengarahkan peserta didik agar mampu
menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada sehingga tidak ada lagi
perpecahan yang terjadi, karena adanya rasa tidak saling menghargai
antarindividu maupun antarkelompok.
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Berdasarkan konteks di atas, pendidik khusunya guru merupakan faktor
penting yang mampu mendorong perkembangan multikultural pada peserta didik.
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berfungsi menanamkan
kesadaran di kalangan generasi muda akan identitas dirinya, identitas kolektifnya,
serta menumbuhkan calon warga negara yang baik dan terpelajar dalam
masyarakat yang homogen ataupun yang majemuk. Sementara itu, guru berfungsi
untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan pendidikan
moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme, menjadi
warga negara yang baik. Hal terebut perlu ditanamkan dalam diri peserta didik,
agar nilai-nilai multikultural tidak hilang dan peserta didik siap dalam
menghadapi perkembangan global.
Sebagai calon guru, kita dapat mengintegrasikan pendidikan multikultural
dalam materi pembelajaran. Salah satunya adalah dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia. Pembelajaran multikultural ini, dapat kita berikan pada anak Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dengan adanya
muatan nilai-nilai multikultural pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia,
peserta didik akan lebih mudah dalam menyikapi dan menghargai perbedaan yang
ada. Maka dari itu, pendidikan multikultural harus terintegrasikan dengan materi
pembelajaran yang ada di sekolah. Nilai-nilai multikultural tersebut dapat
diimplementasikan dalam salah satu keterampilan berbahasa yaitu, keterampilan
membaca kritis.
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Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki dasar-dasar keterampilan
yang harus dinilai, yaitu keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan
mendengarkan. Keempat keterampilan tersebut wajib dimiliki oleh setiap peserta
didik. Permasalahannya yaitu, banyak diantaranya yang memiliki kelemahan
dalam membaca khususnya membaca kritis. Di bangku sekolah atau perkuliahan
keterampilan membaca kritis adalah aktivitas wajib yang harus dilakukan, bukan
hanya pembelajar (siswa atau mahasiswa) tetapi guru maupun dosen serta semua
pihak yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Keterampilan membaca kritis
menjadi modal utama bagi para pembelajar untuk mencapai kesuksesan studinya.
Dengan membaca kritis, pembaca dapat memahami lebih mendalam sebuah
bacaan.
Pada penelitian ini, akan menghasilkan Buku Ajar Pendidikan Multikultural
dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk SMP-MTs kelas VIII.
Buku ajar yang disusun peneliti terdiri dari lima bab pembahasan. Bab satu
membahas materi tentang teks berita. Bab dua membahas materi tentang teks
iklan, slogan, dan poster. Bab tiga membahas materi tentang teks eksposisi. Bab
empat membahas materi tentang teks puisi. Bab lima membahas materi tentang
teks eksplanasi. Peneliti menyusun buku ajar tersebut sesuai dengan silabus
Bahasa Indonesia kelas VIII pada semester satu. Berdasarkan hasil wawancara
dengan guru pengampu, peneliti memilih untuk meneliti siswa kelas VIII. Dalam
penelitian ini mengacu pada observasi, kuisioner, dan pendapat siswa terhadap
konflik suku, agama, ras/etnis, dan golongan yang pernah terjadi di Indonesia.
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1.2

Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ini lebih mendalami

permasalahan yang dibatasi pada nilai-nilai mutikultural yang terdapat dalam mata
pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada siswa SMP kelas
VIII.

1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, disusun rumusan masalah utama

“Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam pembelajaran
keterampilan membaca kritis pada buku ajar siswa SMP kelas VIII?”. Kondisi
multikultural yang dimaksud difokuskan pada masalah SARA (suku, agama, ras,
dan golongan). Oleh karena itu, atas dasar rumusan masalah utama di atas,
disusun submasalah sebagai berikut.
a. Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan keanekaragaman suku ke dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada buku ajar
siswa SMP kelas VIII ?
b. Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan keanekaragaman agama ke
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada
buku ajar siswa SMP kelas VIII ?
c. Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan keanekaragaman ras/etnis ke
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada
buku ajar siswa SMP kelas VIII ?
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d. Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan keanekaragaman golongan ke
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada
buku ajar siswa SMP kelas VIII ?

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti

ini memiliki tujuan sebagai berikut.
a. Mendiskripsikan pengintegrasian pendidikan keanekaragaman suku ke dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada buku ajar
siswa SMP kelas VIII.
b. Mendiskripsikan pengintegrasian pendidikan keanekaragaman agama ke
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada
buku ajar siswa SMP kelas VIII.
c. Mendiskripsikan pengintegrasian pendidikan keanekaragaman ras/etnis ke
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada
buku ajar siswa SMP kelas VIII.
d. Mendiskripsikan pengintegrasian pendidikan keanekaragaman golongan ke
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis pada
buku ajar siswa SMP kelas VIII.

1.5

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat

praktis. Manfaat tersebut tentunya akan memberikan manfaat kepada berbagai
pihak untuk membangun rasa toleransi dengan adanya perbedaan suku, agama,
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ras/etnis, dan golongan melalui materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada
keterampilan membaca kritis. Berikut ini merupakan penjabaran manfaat
penelitian ini.
1.5.1 Manfaat Teoretis
Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai salah satu buku ajar mata
pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP/MTs kelas VIII pada keterampilan
membaca kritis yang terintegrasi dengan pendidikan multikultural yang dimaksud
difokuskan pada keragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan. Penelitian ini
juga dapat berguna sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang hendak
melakukan penelitian serupa.
1.5.2

Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi berbagai

pihak baik itu siswa, guru, maupun peneliti lain dalam menggunakan serta
mengembangkan buku ajar pendidikan multikultural dalam pembelajaran
keterampilan membaca kritis atau penelitian yang serupa. Adapun, manfaat secara
praktis dari penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagi Siswa
Dengan menggunakan produk yang dihasilkan dari peneliti ini, siswa
diharapkan mampu memupuk sikap dan sifat toleransi dengan adanya
perbedaan suku, agama, ras/etnis, dan golongan melalui materi pembelajaran.
2. Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu alternatif
buku ajar membaca kritis yang lebih efektif, efisien, dan mengakomodasi
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nilai-nilai pendidikan multikultural pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
jenjang SMP/ MTs kelas VIII.
3. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian
lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

1.6

Batasan Istilah
Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurikulum, buku ajar,

multikultural, pendidikan multikultural, pembelajaran multikultural, membaca,
dan membaca kritis. Berikut uraian dari masing-masing istilah tersebut.
1. Kurikulum
Menurut Hidayat (2013: 20), kurikulum didefinisikan sebagai suatu bahan
tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan sekolah atau madrasah
yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.
2. Buku ajar
Menurut Sitepu (2012), buku ajar atau buku teks pelajaran adalah buku acuan
yang digunakan di satuan Pendidikan dasar atau menengah atau perguruan
tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan
keimanan, katakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan, ilmu
pengetahuan.
3. Multikultural
Menurut Rustanto (2015: 39), secara etimologis multikultural berasal dari
kata multi, yang artinya banyak/beragam dan kultural yang berarti budaya.
Keragaman budaya, itulah dari arti dari multikultural.
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4. Pendidikan Multikultural
Menurut Andersen dan Cusher (1994: 320) dalam Yaya Suryana dan
Rusdiana (2015: 196), mendefinisikan pendidikan multikultural dapat
diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.
5. Pembelajaran Multikultural
Menurut Sleeter and Grant (1988) dalam Suryana dan Rusdiana (2015: 282),
pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam
mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia
yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas.
6. Membaca
Menurut

Pranowo

(2014:

254),

keterampilan

membaca

merupakan

kemampuan menangkap informasi yang disampaikan melalui bahasa tulis
(wacana tulis).
7. Membaca Kritis
Soedarso (2000: 71-72) mengemukakan bahwa membaca kritis adalah cara
membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Pembaca tidak hanya
sekadar menyerap apa yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir
tentang masalah yang dibahas.

1.7

Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan oleh peneliti berupa buku ajar pendidikan

multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis. Buku ini dibuat
untuk membantu siswa dalam keterampilan membaca kritis. Buku ajar ini terdiri
atas lima bab yang membahas tentang 1) informasi di balik berita (bab satu), 2)
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iklan, slogan, dan poster (bab dua), 3) menggali keberagaman melalui teks
eksposisi (bab tiga), 4) mengungkapkan perasaan teks eksposisi (bab empat), dan
memotret fenomena alam, sosial, budaya melalui teks eksposisi (bab lima).
Buku ajar yang disusun dilengkapi dengan gambar/ilustrasi, peta konsep,
tujuan pembelajaran, rangkuman, refleksi, glosarium, dan indeks supaya
memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Selain itu, buku ajar
tersebut juga dilengkapi dengan latihan-latihan, uji kompetensi, kunci jawab, dan
refleksi. Hal tersebut disusun guna untuk mempermudah peserta didik dalam
mempelajari buku ajar ini. Dalam setiap materi diintegrasikan dengan pendidikan
multikutural yang meliputi suku, agama, ras/etnis, dan golongan guna
menumbuhkan sikap toleransi siswa dengan adanya perbedaan yang ada.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian yang relevan, landasan teori,
dan kerangka berpikir. Penelitian yang relevan berisi tentang penelitian terdahulu
yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Landasan teori berisi
tentang teori-teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis data. Kerangka
berpikir berisi tentang acuan teori berdasarkan pada landasan teori untuk
menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Berikut akan dipaparkan mengenai
isi dari bab ini.

2.1 Penelitian yang Relevan
Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D)
sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, penelitian pengembangan
buku ajar untuk pendidikan multikultural yang terintegrasi dengan mata pelajaran
Bahasa Indonesia membaca kritis masih belum banyak dilakukan. Peneliti
menemukan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Palipung (2016), Agatha (2018), dan Dean
Subekti (2020). Berikut ini akan uraian dari ketiga penelitian relevan tersebut.
Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Nuhraini Pahlipung (2016)
mahasiswa Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul
Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Inklusi SD Taman Muda Ibu
Pawiyatan Tamansiswa Yogyakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
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metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitan tersebut bertujuan
untuk mendiskripsikan implementasi pendidikan multikultural, mendiskripsikan
faktor-faktor pendukung dan penghambat pendidikan multikultural, dan
mendiskripsikan cara mengatasi hambatan dalam implementasi pendidikan
multikultural di SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Tamansiswa. Permasalahan yang
diangkat dalam penelitan tersebut adalah bagaimana implementasi pendidikan
multikultural, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan
multikultural, serta mengatasi hambatan tersebut. Salah satu hasil penelitian
tersebut adalah pemahaman warga sekolah mengenai pendidikan multikultural.
Relevansi peneliti pertama dengan penelitian Pengembangan Buku Ajar
Membaca Kritis Trintegrasi dengan Pendidikan Multikultural pada Siswa SMP
Kelas VIII adalah pada topik penelitian mengenai pendidikan multikultural.
Peneliti dapat mengembangkan media buku ajar dengan melihat permasalahan
yang sudah diteliti oleh peneliti pertama. Perbedaanya terletak pada subjek
penelitian, jenis penelitian, dan metode penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.
Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Agatha Ferilia Krisna
Awanda (2018) mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas
Sanata

Dharma

Yogyakarta

dengan

judul

Pengintegrasian

Pendidikan

Multikultural dengan Mata Kuliah Bahasa Indonesia pada Mahasiswa PGSD
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian
dan pengembangan berdasarkan model pengembangan Borg dan Gall. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode validasi oleh expert
judgement, wawancara, dan angket. Penelitian tersebut bertujuan untuk
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memaparkan pengintegrasian pendidikan keanekaragaman suku dengan mata
kuliah

Bahasa

Indonesia,

memaparkan

pengintegrasian

pendidikan

keanekaragaman agama dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, memaparkan
pengintegrasian pendidikan keanekaragaman ras/etnis dengan mata kuliah Bahasa
Indonesia, dan memaparkan pengintegrasian pendidikan keanekaragaman
golongan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia pada mahasiswa PGSD USD.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitan tersebut adalah bagaimana
mengintegrasikan keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan dengan
mata kuliah Bahasa Indonesia pada mahasiswa PGSD USD. Hasil penelitian
tersebut adalah buku ajar pendidikan multikultural yang diintegrasikan dalam
mata kuliah Bahasa Indonesia pada mahasiswa PGSD USD. Buku ajar tersebut
terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.
Relevansi peneliti kedua dengan penelitian Pengembangan Buku Ajar
Membaca Kritis Trintegrasi dengan Pendidikan Multikultural pada Siswa SMP
Kelas VIII terletak pada topik mengenai pendidikan multikultural, jenis penelitian,
dan pada pengembangan media buku ajar. Peneliti dapat mengembangkan media
buku ajar dengan melihat permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti pertama.
Perbedaannya terletak pada metode dan subjek penelitian.
Penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Dean Subekti (2020)
mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Buku Cerita Bergambar
Berbasis Multikulturalisme tentang Batik Di Jawa Tengah Untuk Siswa Kelas IV
Sekolah Dasar. Penelitian tersebut merupakan penelitian dan pengembangan
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berdasarkan model pengembangan Borg dan Gall. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuisioner.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pengembangan
bahan ajar buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme tentang batik di Jawa
Tengah dan mendiskripsikan kualitas produk bahan ajar buku cerita bergambar
berbasis multikulturalisme tentang batik di Jawa Tengah untuk siswa kelas IV SD
N Sawangan 01. Permasalahan yang diangkat dalam penelitan tersebut adalah
bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang batik di Jawa Tengah dan bagaimana kualitas produk
bahan ajar buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme tentang batik di Jawa
Tengah untuk siswa kelas IV SD N Sawangan 01. Hasil penelitian tersebut adalah
buku cerita bergambar yang berjudul Bertamasya ke Pasar Batik. Buku cerita
bergambar tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian cover buku, bagian isi
buku cerita, dan bagian anatomi buku.
Relevansi peneliti ketiga dengan penelitian Pengembangan Buku Ajar
Membaca Kritis Trintegrasi dengan Pendidikan Multikultural pada Siswa SMP
Kelas VIII terletak pada pengembangan media buku dan jenis penelitian. Peneliti
dapat mengembangkan media buku ajar dengan melihat permasalahan yang sudah
diteliti oleh peneliti pertama. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian.

2.2 Landasan Teori
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) konsep
kurikulum, (2) konsep buku ajar, (3) konsep membaca kritis, (4) konsep
multikultural, (5) konsep pendidikan multikultural, (6) konsep pembelajaran
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multikultural. Berbagai kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini akan
dijadikan acuan untuk mengembangkan produk berupa buku ajar pendidikan
multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis. Berikut ini
penjabaran teori di atas.
2.2.1 Kurikulum
Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting.
Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh
target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam
dunia pendidikan terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didik pada eranya masing-masing. Dengan penyesuaian
tersebut, peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Berikut
ini akan dijelas teori tentang kurikulum.
2.2.1.1 Pengertian Kurikulum
Kurikulum dalam kegiatan pembelajaran mempunyai peran yang sangat
penting. Kurikulum digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan adanya kurikulum akan sangat
membantu guru dalam menyusun materi ajar yang akan di berikan kepada peserta
didik. Peneliti menemukan beberapa pengertian kurikulum menurut beberapa ahli.
Pertama, Hidayat (2013: 20) menuliskan bahwa kurikulum adalah sebagai
suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan sekolah atau
madrasah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pengertian Kurikulum
ditegaskan lagi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) pasal 1
ayat (9), yaitu “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
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bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”
Kedua, Armstrong, dkk (2009: 172), dalam Sitepu (2012: 55),
mendefinisikan bahwa kurikulum adalah perencanaan yang lengkap untuk belajar,
spesifikasi kemampuan, dan isi yang harus diajarkan. Jadi, dari kedua tokoh
tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat mata
pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran sebagai
pedoman kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai pendidikan
tertentu.
2.2.1.2 Kurilulum 2013
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ada di dunia pendidikan.
Menurut Majid dan Rochman (2014: 1), Kurikulum 2013 merupakan sebuah
kurikulum yang mempunyai basis kompetensi yang diperkuat dengan sebuah
proses pembelajaran dan penilaian autentik yang bertujuan untuk mencapai
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Ridwan (2014: 45),
mengungkapkan bahwa Kurikulum 2013 merupakan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) sesuai dengan yang seharusnya, yakni sebagai kriteria mengenai kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Kurikulum 2013 menekankan pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk
mencapai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Dari berbagai definisi Kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang memperkuat dasar kompetensi yang
hendak dicapainya berlandaskan pada sebuah proses pembelajaran melalui aspek
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kompetensi yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam
penyusunan buku ajar yang berjudul “Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis”. Buku yang disusun oleh peneliti
menggunakan Kurikulum 2013.
2.2.1.3 Tujuan Kurikulum 2013
Dalam menciptakan atau menyusun kurikulum pasti sudah ada rencana
atau sebuah konsep yang matang. Selain itu, pokok utama dalam penyusunan
kurikulum yaitu tujuan dari kurikulum. Ada beberapa ahli yang mengemukakan
tentang tujuan Kurikulum 2013. Pertama, menurut Mulyasa (2017: 65), tujuan
kurikulum yakni untuk mengembangkan insan Indonesia yang lebih produktif,
kreatif, inovatif, afektif dengan memberikan penguatan pada aspek sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kedua, menurut Hendra (2018:
157) mengungkapkan bahwa orientas dari Kurikulum 2013 yakni terjadinya
peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan
(skill), dan pengetahuan (knowledge). Maka secara konseptual, Kurikulum 2013
dicita-citakan untuk mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas
komprehensif. Tidak hanya secara intelektual, namun juga cerdas emosi, sosial,
dan spiritualnya. Ketiga, menurut Fadillah (2014: 25), mengenai tujuan
Kurikulum 2013 secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skills dan soft
skills melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam
rangka menhadapi tantangan global yang terus berkembang.
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2. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif,
dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
3. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan
administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen
kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran.
4. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga
masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas
dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
5. Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan tentang kualitas
pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasaan untuk
mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan,
kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah.
Tujuan-tujan

tersebut

merupakan

analisis

yang

didasarkan

pada

pengembangan Kurikulum 2013 yang disosialisaikan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan melihat beberapa tujuan Kurikulum 2013 di
atas dapat dipahami bahwa secara umum tujuan tersebut hampir sama dengan
tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hanya saja pada Kurikulum 2013,
pemerintah

telah

menyiapkan

buku

teks

pembelajaran,

serta

berusaha

meningkatkan hard skills dan soft skills peserta didik secara seimbang dan
berkelanjutan.
2.2.1.4 Metode Pembelajaran Kurikulum 2013
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan
pembelajaran Kurikulum 2013 ialah metode pembelajaran. Dalam pelaksanaan
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pembelajaran, metode sangat dipelukan sebab dapat berpengaruh dalam mencapai
keberhasilan pembelajaran. Dengan metode, pembelajaran akan berlangsung
dengan mudah dan menyenangkan. Berikut akan dijelaskan metode pembelajaran
pada Kurikulum 2013 menurut Imas dan Berlin (2014: 43).
1. Metode Pembelajaran Kalaborasi
Strategi pembelajaran kalaborasi ini atau collaboration learing merupakan
strategi yang menempatkan peserta didik dalam kelompok kecil dan memberinya
tugas dimana mereka saling membantu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan
kelompok. Dan dukungan sejawat, keragaman pandangan, pengetahuan, dan
keahlian sangat membantu siswa dalam mewujudkan belajar kalaboratif. Strategi
yang dapat diterapkan antara lain mencari informasi, proyek, kartu sortir,
turnamen tim quiz, dan lain sebagainya.
2. Metode Pembelajaran Individual
Metode pembelajaran individual atau individual learing memberikan
kesempatan kepada peserta didik secara mandiri untuk dapat berkembang dengan
baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan strategi yang dapat diterapkan
antara lain tugas mandiri, penilaian diri, portofolio, galeri proses, dan lain
sebagainya.
3. Metode Pembelajaran Teman Sebaya
Ada pendapat yang mengatakan seperti ini, “satu mata pelajaran benarbenar dikuasai hanya apabila seseorang peserta didik mampu mengajarkan kepada
peserta didik lain”. Dengan mengajar teman sebaya peer learing memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Dan
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tentunya pada waktu yang bersamaan, ia menjadi narasumber bagi temannya.
Strategi yang dapat diterapkan antara lain: pertukaran dari kelompok ke
kelompok, belajar melalui jigso (jigsaw), studi kasus dan proyek, pembacaan
berita, penggunaan lembar kerja, dan lain sebagainya.
4. Model Pembelajaran Sikap
Aktivitas belajar afektif atau affective learing membantu peserta didik
untuk menguji perasaan, nilai, dan sikap-sikapnya. Strategi yang dikembangkan
dalam model pembelajaran ini didesain untuk menumbuhkan kesadaran akan
perasaan, nilai dan sikap peserta didik. strategi yang dapat diterapkan antara lain:
mengamati sebuah alat bekerja atau bahan dipergunakan, penilaian diri dan teman,
demonstrasi, mengenal diri sendiri, posisi penasihat.
5. Metode Pembelajaran Bermain
Permainan (game) sangat berguna untuk membentuk kesan dramatis yang
jarang peserta didik lupakan. Humor atau kejenakaan merupakan pintu pembuka
simpul-simpul kreativitas, dengan latihan lucu, tertawa, tersenyum peserta didik
akan

mudah

menyerap

pengetahuan

yang

diberikan.

Permainan

akan

membangkitkan energi dan keterlibatan belajar peserta didik. Strategi yang dapat
diterapkan antara lain: tebak gambar, tebak kata, tebak benda dengan stiker yang
ditempel dipunggung lawan, teka-teki, sosio drama, dan bermain peran.
6. Metode Pembelajaran Kelompok
Model pembelajaran kelompok (cooperative learing) sering digunakan
pada setiap kegiatan belajar mengajar karena selain hemat waktu juga efektif,
apalagi jika metode yang diterapkan sangat memadai untuk perkembangan peserta
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didik. Model yang dapat diterapkan antara lain: proyek kelompok, diskusi terbuka,
bermain peran.
7. Metode Pembelajaran Mandiri
Model pembelajaran mandiri (independent learing) peserta didik belajar
atas dasar kemauan sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki
dengan memfokuskan dan merefleksikan keinginan. Strategi yang dapat
diterapkan antara lain apresiasi-tanggapan, asumsi-presumsi, visualisasi mimpi
atau imajinasi, hingga cakap memperlakukan alat atau bahan berdasarkan temuan
sendiri atau modifikasi dan imitasi, refleksi karya, melalui kontrak belajar,
maupun terstruktur berdasarkan tugas yang diberikan (inquiri, iscovery, recovery).
8. Model Pembelajaran Multimodel
Pembelajaran multimodel dilakukan dengan maksud akan mendapatkan
hasil yang optimal dibandingkan dengan hanya satu model. Strategi yang
dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah proyek, modifikasi, simulasi,
interaktif, elaboratif, partisipatif, magang (cooperative study) integratif, produksi,
demonstrasi, imitasi, eksperiensial, kalaboratif.
Metode pembelajaran jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak semua metode
dapat diterapkan di berbagai pembelajaran. Untuk itu, seorang guru harus dapat
memilah-milah netode pembelajaran yang tepat dan baik untuk digunakan. Dalam
buku yang dikembangkan oleh peneliti, metode yang digunakan yaitu metode
pembelajaran individual, model pembelajaran sikap, metode pembelajaran
kelompok, dan metode pembelajaran mandiri. Peneliti hanya menggunakan
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beberapa metode saja dan disesuaikan dengan materi yang disajikan dalam buku
ajar yang disusun oleh peneliti.
2.2.1.5 Kerangka Pengembangan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran
Bahasa

Indonesia

di

Sekolah

Menengah

Pertama/Madrasah

Tsanawiyah
Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling
fundamental yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu
dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman maka perlu
pembelajaran paradigma baru. Kerangka pengembangan kurikulum Bahasa
Indonesia menurut Kemendikbud (2017: 13) adalah sebagai berikut.
1. Pengembangan kompetensi Kurikulum Bahasa Indonesia ditekankan pada
kemampuan mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan
menulis. Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui berbagai
teks. Dalam hal ini teks merupakan perwujudan kegiatan sosial dan memiliki
tujuan sosial. Kegiatan komunikasi dapat berbentuk tulisan, lisan, atau
multimedia (teks yang menggabungkan bahasa dan cara/media komunikasi
lainnya seperti, visual, bunyi, atau lisan sebagaimana disajikan dalam film
atau penyajian komputer).
2. Kompetensi dasar yang dikembangan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia
dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam
mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan menulis. Untuk
mencapai kompetensi tersebut peserta didik melakukan kegiatan berbahasa
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dan bersastra melalui aktivitas lisan dan tulis, cetak dan elektronik, laman tiga
dimensi, serta cita visual lain.
3. Lingkup materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas I-XII merupakan
penjabaran 3 lingkup materi: bahasa, sastra, dan literasi.
4. Lingkup materi bahasa mencangkup pengenalan variasi bahasa sebagai bagian
dari masyarakat Indonesia yang multilingual, bahasa untuk interaksi (bahasa
yang digunakan seseorang berbeda sesuai latar sosial dan hubungan sosial
peserta komunikasi), aksen, gaya bahasa, penggunaan indiom sebagai bagian
dari identitas sosial dan personal, struktur dan organisasi teks. Teks terstruktur
untuk tujuan tertentu, bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan teks
agar kohesif, tingkat kerumitan teks dan topik, pola dan ciri-ciri
kebahasaannya, berteks secara tepat dengan menggunakan kata, kalimat,
paragraf secara efektif.
5. Lingkup materi sastra mencangkup pembahasan koneteks sastra, tanggapan
terhadap karya sastra, menilai karya sastra dan mencipatakan karya sastra.
6. Lingkup materi literasi mencangkup teks dalam konteks, berinteraksi dengan
orang lain, menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi teks, dan menciptakan
teks.
Ruang lingkup materi Bahasa Indonesia untuk kelas VIII yaitu: berita,
iklan, eksposisi, puisi, eksplanasi, ulasan, persuasi, drama, literasi. Dalam
penelitian ini, penulis hanya menyusun buku ajar satu semester saja. Materi yang
dikembangkan oleh peneliti yaitu, berita, iklan, eksposisi, puisi, dan eksplanasi.
Peneliti menyusun buku ajar yang diintegrasikan dengan pendidikan multikultural
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(suku, agama, ras, dan golongan). Buku ajar yang disusun peneliti hanya berfokus
pada salah satu keterampilan berbahasa yaitu, keterampilan membaca kritis. Judul
buku ajar yang dikembangkan peneliti berjudul “Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis”. Kurikulum yang digunakan dalam
buku ajar tersebut yaitu kurikulum 2013.
2.2.2

Buku Ajar
Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu buku ajar.

Penelitian akan mengembangkan buku ajar pendidikan multikultural dalam
pembelajaran keterampilan membaca kritis. Berikut akan dipaparkan teori-teori
mengenai buku ajar.
2.2.2.1 Pengertian Buku Ajar
Menurut Sitepu (2012), buku ajar atau buku teks pelajaran adalah buku
acuan yang digunakan di satuan pendidikan dasar atau menengah atau perguruan
tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan,
katakwaan, akhlak mulia, dan keperibadian, penguasaan, ilmu pengetahuan.
Menurut Mintowati (2003) buku ajar merupakan salah satu sarana keberhasilan
proses belajar mengajar. Buku ajar merupakan suatu kesatuan unit pembelajaran
yang berisi informasi, pembahasan serta evaluasi. Buku ajar yang tersusun secara
sistematis akan memudahkan siswa dalam memahami materi sehingga
mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, buku ajar harus
disusun secara sistematis, menarik, aspek keterbacaan tinggi, mudah dicerna, dan
mematuhi aturan penulisan yang berlaku.
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Berdasarkan definisi buku ajar di atas, maka disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan buku ajar adalah sebuah karya tulis berbentuk buku berisi
informasi ilmu pengetahuan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses
belajar mengajar. Pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan sebuah
produk buku ajar. Produk yang dikembangkan oleh peneliti berkaitan dengan
pendidikan multikultural yang diintegrasikan dengan materi pembelajaran Bahasa
Indonesia keterampilan membaca kritis untuk siswa kelas VIII. Pendidikan
multikultural yang akan dikembangkan dalam produk buku ajar ini terdiri dari
keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan.
2.2.2.2 Fungsi Buku Ajar
Menurut Sitepu (2012: 20), fungsi utama buku adalah sebagai media
informasi yang pada awalnya dalam bentuk tulisan tangan, kemudian cetakan, dan
belakangan ini dalam bentuk elektronik. Kehadiran buku baik dalam bentuk
cetakan maupun dalam bentuk elektronik telah memberikan pengaruh besar dalam
proses balajar dan membelajarkan sehingga menurut Ashby (1972) menimbulkan
revolusi dalam pendidikan. Kalau sebelumnya guru merupakan sumber utama
dalam proses pembelajaran, kemudian buku menjadi sumber utama kedua yang
memungkinkan orang dapat belajar dari buku tanpa kehadiran guru.
Dalam proses pembelajaran, buku merupakan komponen yang memiliki
peranan penting. Namun, buku ajar harus menyajikan sumber bahan yang baik.
Selain itu, juga harus memiliki daya tarik yang tinggi karena akan mempengaruhi
minat peserta didik terhadap buku tersebut. Buku ajar juga harus mampu
memotivasi peserta didik sebagai pembaca. Motivasi tersebut akan muncul
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apabila bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Motivasi juga
akan timbul karena buku ajar tersebut mengandung informasi yang relevan
dengan kebutuhan belajar peserta didik.
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan buku ajar pendidikan
multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis. Fungsi dari buku
ajar ini adalah agar siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya
dalam mempelajari Bahasa Indonesia, melainkan peserta didik juga dapat
mengembangkan pengetahuannya atas keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh
karena itu, peneliti mengembangkan produk buku ajar ini untuk menyelaraskan
pengetahuan peserta didik mengenai materi Bahasa Indonesia maupun
keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan yang ada di Indonesia.
2.2.3 Membaca Kritis
Membaca merupakan salah satu kegiatan yang sangat menunjang dalam
proses pembelajaran. Di bangku sekolah atau perkuliahan keterampilan membaca
adalah aktivitas wajib yang harus dilakukan, bukan hanya pembelajar (siswa atau
mahasiswa) tetapi guru maupun dosen serta semua pihak yang terlibat dalam
aktivitas pembelajaran. Keterampilan membaca mempunyai peran yang sangat
penting dalam proses pembelajaran. Baik guru maupun siswa harus mampu
membaca, salah satunya adalah membaca kritis. Berikut ini akan paparkan teoriteori mengenai membaca kritis.
2.2.3.1 Pengertian Membaca Kritis
Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara
bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan
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hanya mencari kesalahan (Albert (et al) 1961b: 1 dalam Tarigan, 2008: 92).
Menurut Soedarso (2000: 71-72), membaca kritis adalah cara membaca dengan
melihat motif penulis dan menilainya. Pembaca tidak hanya sekadar menyerap apa
yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang dibahas.
Kegiatan membaca kritis memerlukan tiga aspek, (1) cepat, (2) akurat, dan (3)
kritis. Aspek cepat ialah kecepatan dalam membaca sebuah bacaan. aspek akurat
ialah

pembaca

mampu

menelaah

suatu

bacaan

berdasarkan

tingkat

ketidakrelevansian dengan ketidakbenaran. Aspek kritis ialah pembaca mampu
menerima pikiran penulis dan tulisan, kelogisan, kebenaran, atau menurut realitas
dan menolak yang tidak berdasar dan tidak benar.
Berdasarkan definisi membaca kritis di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan membaca kritis adalah membaca dengan
menganalisis tulisan penulis, lalu mengkritisi menilai baik buruknya suatu bacaan.
Kemampuan membaca kritis dapat dilihat dari hasil analisisnya dan penilaiannya
terhadap suatu bacaan. Kegiatan membaca kritis dapat dilakukan pada saat
pembaca mulai dapat membahas permasalahan bersama penulis melalui
tulisannya. Memiliki kemampuan membaca kritis merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi agar pembaca mampu dikatakan sebagai pembaca yang
efektif. Untuk itu, kegiatan membaca kritis sangatlah penting diterapkan dalam
kegiatan pembelajaran agar pembaca mampu menghasilkan ide-ide baru,
mengembangkan wawasan baru, dan menggunakan pendekatan yang lebih segar
dan asli dalam menganalisis ide yang ditawarkan penulis. Dalam penelitian ini,
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peneliti akan mengembangkan buku ajar pendidikan multikultural dalam
pembelajaran keterampilan membaca kritis.
2.2.3.2 Tujuan Membaca Kritis
Membaca kritis meliputi penggalian lebih mendalam di bawah permukaan,
upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa saja
yang dikatakan, tetapi juga (dan inilah yang telah penting pada masa-masa
selanjutnya) menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa
yang dikatakannya (Tarigan: 2008:92). Pada umumnya, membaca kritis menuntut
pembaca agar dapat melakukan kegiatan seperti yang dijelaskan di bawah ini.
Berikut tujuan membaca kritis menurut Tarigan (2008: 93-119).
A. Memahami maksud penulis
kebanyakan tulisan memenuhi satu (atau lebih) dari keempat tujuan umum
wacana (discourse) yaitu memberitahu (to inform), meyakinkan (to convice),
mengajak, mendesak, meyakinkan (to persuade), atau menghibur (to entertain).
Jadi, dalam satu bacaan pasti memiliki minimal satu tujuan. Pembaca dapat
menerka tujuan yang ada dalam bacaan sesuai dengan tujuan yang dituliskan
sebelumnya (Tarigan, 2008: 93).
B. Memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis
Kemampuan membaca dan berpikir kritis juga menuntut agar kita sadar akan
sikap-sikap serta prasangka-prasangka kita sendiri dan unsur-unsur lain dalam
latar belakang pribadi kita yang mungkin mempengaruhi kegiatan membaca dan
berpikir kita. Misalnya, kalau ayah kita adalah pedagang atau buruh, mungkin saja
mempunyai sikap-sikap tertentu terhadap organisasi buruh atau serikat pekerjaan
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yang akan mencegah pembicaraan kita mengenai pemogokan yang mengancam
dengan suatu cara yang objektif (Tarigan, 2008: 94-95).
C. Memahami organisasi dasar tulisan
Penyajian seorang penulis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi,
dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan biasanya penulis menulis satu atau
lebih paragraf untuk memperkenalkan subjeknya beserta pendekatatan khusus
terhadap tema. Pada bagian isi, penulis biasanya membagi dua, tiga, atau empat
bagian utamanya untuk mengutarakan kasus yang diangkat serta gambling.
Terakhir yaitu bagian kesimpulan, penulis biasanya menegaskan kembali bahasan
apa saja yang sudah dibahas di bagian isi dengan menuliskan penutup dan
kesimpulan (Tarigan, 2008: 96-97).
D. Dapat menilai penyajian penulis atau pengarang
Pembaca yang kritis harus dapat mendeteksi informasi, logika, bahasa,
kualifikasi, dan sumber informasi yang dipergunakan oleh pengarang yang ada
dalam tulisan. 1) Apakah informasi yang disajikan memiliki keterangan sumber
yang jelas atau tidak? apakah informasinya sesuai dengan judul atau tidak? 2) dari
segi logika, apakah penulis gagal membedakan fakta dengan pendapat? apakah
terdapat analisis dalam argument-argumennya? 3) Dilihat dari segi bahasa, apakah
penulis menyajikan emosi atau perasaannya di dalam tulisan? Apakah pilihanpilihan katanya mencerminkan prasangka-prasangka? 4) Dari segi kualifikasi
dilihat dari penulis itu sendiri, siapakah dia? Apa perannya hingga mampu
membahas topik yang ditulisnya? 5) sumber informasi yang dipakai penulis
diambil dari mana? Buku, majalah atau internet? Pertanyaan yang patut
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ditanyakan ialah apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak? (Tarigan,
2008: 98-101).
E. Dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari
Pembaca yang sudah berpengalaman akan tahu pada bagian manakah ia harus
membaca pelan dan membaca cepat. Terdapat tiga penerapan prinsip dalam
kehidupan sehari-hari khususnya dalam media cetak atau koran: 1) Penyensoran
tersembunyi, biasanya tidak semua koran menampilkan informasi sesuai dengan
topik-topik yang terdapat dalam kolom. 2) Pilihan bahasa, memungkinkan korankoran yang ada menggunakan katakata objektif atau kata-kata hasil keputusan
editorial. 3) Posisi, posisi dan panjangnya suatu artikel dapat mencerminkan
skema nilai pada editor (redaktur), apakah mereka yang akan memberikan
informasi yang benar atau menggunakan berita untuk kepentingan pribadi
(Tarigan, 2008: 104-105).
F. Meningkatkan minat baca
Meningkatkan minat baca, hanya membutuhkan dua usaha yaitu 1)
Menyediakan waktu untuk membaca, setiap orang dapat menyisihkan waktunya
untuk membaca agar mendapat informasi baru. 2) Memilih bacaan yang baik,
bacaan yang baik ialah bacaan yang sesuai dengan psikologis pembaca dan juga
kebutuhan pembaca. Misalnya, untuk kesenangan, karena motivasi, dan lain-lain
(Tarigan, 2008: 105-108).
G. Mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan
Prinsip pemilihan bacaan ialah: 1) Buku-buku yang pantas dibaca, buku yang
pantas dibaca ialah buku yang dapat memberikan informasi yang baru dan dapat
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memperluas pengetahuan kita, sedangkan buku yang tidak dapat memberikan
informasi yang baru dan tidak dapat meperluas pengetahuan kita, buku tersebut
tidak pantas mendapat perhatian besar. 2) Norma-norma kritik, norma-norma
kritik yang dimaksud ialah standar-standar tertentu yang dapat dipergunakan
mengukur kebaikan-kebaikan sesuatu buku, film, acara televisi, dan lain -lain.
Norma-norma yang harus dipertimbangkan ialah i) norma-norma estetik,
memberikan pengetahuam apakah buku yang dibaca memiliki kualitas yang
membuatnya menjadi karya seni atau manfaat bermanfaat serta dapat menarik
perhatian dan hati sanubari kita. ii) norma-norma sastra, memberikan pengetahuan
bahwa kualitas dan karakteristik-karakteristik menuntut kebutuhan manusia
terhadap keindahan. iii) norma-norma moral, memberikan manusia pengetahuan
tentang perbuatan/tingkah laku/ucapan di dalam keluarga maupun sekitar
(Tarigan, 2008: 108-116).
H. Membaca majalah
Membaca majalah dapat mengembangkan kemampuan membaca kritis setelah
keluar dari bangku sekolah, 1) Tingkat-tingkat tuntutan/daya pikat, biasanya
bacaan majalah menerbitkan bacaan sesuai dengan tujuan, menghibur, memberi
informasi, dan lain sebagainya. Banyak juga bagian dari majalah yang tidak dapat
dibaca satu per satu. Hal tersebut menuntut pembaca agar membaca secara sekilas
namun, harus dapat menilai isi bacaan dan membuat opini sendiri terhadap suatu
bacaan tersebut. 2) Analisis komparatif terhadap dua artikel, membandingkan dua
artikel memiliki kelebihan tersendiri, kita dapat lebih mudah menilai tulisan
manakah yang dirasa mengada-ada dan tulisan manakah yang ditulis sesuai
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dengan fakta. Analisis itu dapat dilihat dari pemikiram pembaca setelah mengikuti
alur berpikir penulis masing-masing tulisan (Tarigan, 2008: 116-119).
2.2.3.3 Aspek Membaca Kritis
Membaca kritis erat kaitannya dengan kegiatan berpikir kritis. Pada saat
pembaca melakukan aktivitas membaca secara tidak langsung pembaca akan
melakukan kegiatan berpikir kritis. Membaca kritis adalah teknik menemukan
informasi dan ide-ide dalam teks secara teliti, aktif, analitik, dan reflektif.
Kemudian, berpikir kritis adalah teknik mengevaluasi informasi dan ide-ide untuk
menentukan apakah ide/informasi tersebut bisa diterima atau dipercaya (Priyatni
dan Nurhadi, 2017). Membaca kritis pada hakikatnya jenis membaca yang tinggi
tingkatnya, yang dirancang untuk penerapan berpikir kritis dalam kegiatan
membaca.
Jika melihat pengertian membaca kritis dan berpikir kritis maka kegiatan
membaca kritis akan muncul terlebih dahulu. Setelah melakukan kegiatan
membaca kritis (critical reading). Aspek-aspek membaca kritis menurut Nurhadi
(2010: 59-60) adalah (1) menginterpretasi makna tersirat, (2) mengaplikasikan
konsep-konsep bacaan, (3) kemampuan menganalisis, (4) kemampuan membuat
sintesis, (5) kemampuan menilai isi bacaan. Berikut adalah penjabaran aspekaspek membaca kritis menurut Nurhadi.
1. Kemampuan Menginterpretasi Makna Tersirat
Aspek menginterpretasi makna tersirat artinya pembaca harus mampu
menafsirkan makna yang tidak disampaikan langsung dalam sebuah teks.
Pembaca dituntut untuk memahami bahan bacaan secara menyeluruh. Berikut
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adalah kemampuan-kemampuan menginterprestasi: kemampuan menafsirkan ide
pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama bacaan, menafsirkan ide-ide
penunjang, membedakan fakta-fakta atau detail bacaan, memahami secara kritis
hubungan sebab akibat, dan memahami secara kritis unsur-unsur perbandingan.
2. Kemampuan Mengaplikasikan Konsep-konsep dalam Bacaan
Pembaca harus mampu menghubungkan isi bacaan dengan penerapan
kehidupan sehari-hari secara nyata. Gagasan atau ide yang terdapat dalam bahan
bacaan dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Aplikasi
konsep bacaan ini tidak selalu dalam bentuk tindakan melainkan dapat juga
bersifat konseptual. Ketika pembaca mampu menunjukkan kesesuaian antara
gagasan utama dengan situasi yang dihadapi juga sudah termasuk ke dalam
aplikasi konsep bacaan. Kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep bacaan
sebagai berikut: kemampuan mengikuti petunjuk dalam bacaan, menerapkan
konsep-konsep atau gagasan utama bacaan ke dalam situasi baru yang
problematis, menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dengan situasi yang
dihadapi.
3. Kemampuan Menganalisis Isi Bacaan
Kemampuan menganalisis isi bacaan merupakan kemampuan pembaca
untuk melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk kesatuan.
Jika bahan bacaan merupakan sebuah karya sastra unsur-unsurnya adalah unsur
pembangun karya sastra itu sendiri. Unsur pembangun karya sastra adalah unsur
intrinsik dan ekstrinsik. Kemampuan menganalisis isi bacaan meliputi:
kemampuan memberikan gagasan utama bacaan, memberikan detail-detail dan
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fakta-fakta penunjang, mengklasifikasi fakta-fakta dan membandingkan tokohtokoh yang ada dalam bacaan.
4. Kemampuan Membuat Sintesis
Kemampuan membuat sintesis adalah kemampuan mengintegrasikan
bahan bacaan dengan konsep-konsep yang sudah diketahui pembaca sebelumnya
sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru. Kemampuan membuat sintesis
sebagai berikut: kemampuan membuat kesimpulan bacaan, mengorganisasi
gagasan utama bacaan, menentukan sebuah tema bacaan, menyusun kerangka
bacaan, menghubungkan data-data sehingga diperoleh kesimpulan, dan membuat
ringkasan.
5. Kemampuan Menilai Isi Bacaan
Titik terakhir dalam membaca kritis adalah mampu membuat penilaian
terhadap bahan bacaan. Pembaca melakukan penilaian-penilaian terhadap bahan
bacaan melalui kegiatan mempertimbangkan, menyimpulkan, menilai itu sendiri,
dan mengambil sebuah keputusan-keputusan secara tegas. Kemampuan menilai isi
bacaan meliputi: kemampuan menilai kebenaran gagasan utama atau ide pokok
paragraf atau bacaan secara keseluruhan, menentukan sebuah pernyataan termasuk
fakta atau sekedar opini, menentukan dan menilai bahwa sebuah bacaan itu
diangkat dari realitas atau fantasi pengarang, menentukan tujuan pengarang dalam
menulis karangannya, menentukan relevansi antara tujuan dengan pengembangan
gagasan, menentukan keselarasan antara data yang diungkapkan dengan
kesimpulan yang dibuat, dan menilai keakuratan dalam menggunakan bahasa,
baik pada tataran kata, frase, atau penyusunan kalimatnya.
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Berdasarkan aspek membaca kritis yang dikemukakan oleh Nurhadi,
peneliti menyimpulkan asepk-aspek dalam membaca kritis. Aspek pertama,
pembaca harus mampu memahami setiap kata yang ada dalam bacaan. Jika,
terdapat kata-kata yang sulit, maka pembaca harus berusaha mencari apa arti kata
tersebut. Pembaca akan sulit memahami apabila tidak mengerti arti kata yang
dituangkan penulis. Aspek kedua, pembaca harus mampu menemukan gagasan
utama dan ide pokok dalam sebuah bacaan. Isi bacaan tersebut terdapat dalam ide
pokok dan gagasan utama yang dirangkai oleh penulis. Aspek ketiga adalah
menemukan makna tersurat, setelah pembaca mengetahui makna kata yang sulit
dan gagasan utama dalam bacaan, maka pembaca akan mudah memahami makna
yang disampaikan oleh penulis secara langsung. Aspek keempat adalah
menemukan makna tersirat. Pembaca harus mampu menafsirkan makna-makna
tersirat yang disampaikan penulis secara implinsit. Aspek kelima adalah
menyampaikan bahan bacaan menggunakan bahasa dan kalimat sendiri.
Kemampuan menyimpulkan, didasari pada pemahaman pada hal pokok yang
terdapat dalam bahan bacaan. Aspek keenam adalah memberikan kritik atau
menilai bahan bacaan. Pembaca diharapkan menilai sebuah bacaan secara
mendalam.
2.2.3.4 Berpikir Kritis
Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh
semua orang. Berfikir kritis menjadi salah satu soft skill yang diperlukan dalam
meningkatkan karier dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Menurut
Synder dan Synder, 2018 (dalam Anindia, 2021: 24) berpikir kritis merupakan
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suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena dengan berpikir
kritis dapat mendorong seseorang menyelesaikan masalah baik dari suatu yang
terlihat sederhana maupun yang sangat kompleks. Menurut Ennis, 1996: 166
(dalam Anindia, 2021: 24) kemampuan berpikir kritis merupakan pemikiran yang
masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang dipercaya
dan dilakukan. Dari berbagai pengertian berpikir kritis tersebut dapat disimpulkan
bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat
keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan.
Berkaitan dengan beberapa pernyataan tersebut, Facione, 2015 (dalam
Anindia, 2021: 24) menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan pemikiran yang
memiliki tujuan untuk membuktikan suatu hal, menafsirkan arti sesuatu, dan
memecahkan masalah. Pengertian tersebut dilengkapi oleh Facione bahwa inti
dari kemampuan berpikir kritis yaitu interpretasi, analisis, inferensi, evaluasi,
penjelasan, dan pencocokan. (1) interpretation untuk memahami suatu makna
pada suatu permasalahan yang sedang dihadapi, (2) analysis untuk memahami
lebih dalam suatu makna yaitu hubungan dari suatu pernyataan, konsep dan
bentuk lainnya, (3) inference untuk menarik suatu kesimpulan yang didapatkan
dari mengidentifikasi data dan mengolah untuk mendapatkan data yang
diinginkan, (4) evaluation untuk mendapatkan suatu kredibilitas pernyataan dari
hasil kesimpulan yang sudah didapatkan dan juga mampu menganalisis secara
logika hubungan antar pernyataan, deskripsi, pernyataan atau konsep, (5)
explanation untuk menyatakan suatu kebenaran, alasan serta bukti yang ada secara
logis. (6) self regulation yaitu kemampuan untuk memonitoring adanya aktivitas
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kognitif seseorang dan unsur yang digunakan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan terkhusus dalam menganalisis dan mengevaluasi. Dari penjelasan
tersebut, Facione (dalam Anindia, 2021: 24) menggolongkan indikator berpikir
kritis menjadi enam yaitu sebagai berikut.
1. Interpretasi merupakan kemampuan yang digunakan untuk memahami dan
mengungkapkan arti atau signifikasi suatu pengalaman, situasi, data penilaian,
konvensi, dan kepercayaan. Interpretasi termasuk kedalam sub keterampilan
dari kategorisasi, pengkodean makna, dan klasifikasi makna.
2. Analisis merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengidentifikasi
hubungan inferensial yang dimaksud yang bersifat aktual dari suatu
pernyataan, pertanyaan, konsep, deskripsi atau bentuk representasi yang
dimaksudkan untuk mengekspresikan kepercayaan, penilaian, pengalaman,
alasan, informasi, atau pendapat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
kemampuan mengusulkan ide, mengajukan pendapat dan mengajukan suatu
alasan.
3. Inferensi merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan
mengamankan elemen yang dibutuhkan untuk menuliskan suatu kesimpulan
yang lebih masuk akal, hal itu dilakukan untuk membentuk suatu dugaan dan
hipotesis, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu informasi dan
untuk mengurangi konsekuensi yang membuat rancu dari suatu data,
pernyataan atau bentuk representasi lainnya. Hal ini dibuktikan dengan
adanya

kemampuan

menanyakan

kesimpulan yang benar dan logis.

bukti,

alternatif

dugaan,

menarik
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4. Evaluasi merupakan kemampuan yang digunakan untuk menilai kredibilitas
pernyataan atau representasi suatu hal yang dapat berupa suatu pengalaman,
kondisi, penskoran atau argumen. Kemudian dibuktikan dengan kemampuan
kredibilitas, kualitas argumen dengan menggunakan penalaran induktif dan
deduktif.
5. Eksplanasi merupakan kemampuan yang diguanakan untuk menyatakan dan
memberikan alasan, dengan tetap melihat suatu pertimbangan dari konsep,
metodologi, kriteria, dan konteks yang menjadi dasar dari hasil penyataan
seseorang tersebut. Kemudian alasan tersebut disajikan dalam bentuk
argumen yang meyakinkan dengan cara memberi bukti kemampuan
menyatakan hasil, justifikasi prosedur, dan argumen yang sesuai.
6. Regulasi diri merupakan kemampuan yang digunakan untuk memantau
adanya aktivitas kognitif seseorang, unsur yang digunakan dalam kegiatan
tersebut, dan kekurangan dari suatu hasil. Serta menerapkan keterampilan
dalam analisis dan evaluasi pada penilaian inferensial seseorang. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan mempertanyakan, mengkonfirmasi, memvalidasi atau
mengoreksi dari suatu hasil, yang dibuktikan dengan kemampuan mengoreksi
diri.
2.2.3.5 Hubungan Membaca Kritis dengan Berpikir Kritis
Membaca kritis memiliki hubungan yang erat dengan berpikir kritis. Dapat
dikatakan bawa seseorang yang melakukan kegiatan membaca kritis secara tidak
langsung pembaca juga melakukan kegiatan berpikir kritis. Membaca kritis dan
berpikir kritis dapat dibedakan dengan memberikan definisi pada masing-masing
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istilah tersebut. Membaca kritis merupakan teknik menemukan informasi dan ideide dalam teks secara teliti, aktif, analitik, dan reflektif. Sedangkan dalam berpikir
kritis merupakan teknik mengevaluasi informasi dan ide-ide untuk menentukan
apakah ide/informasi tersebut dapat diterima atau dipercaya (Priyatni dan
Nurhadi, 2017). Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan
antara membaca kritis dan berpikir kritis. Membaca kritis memfokuskan pada
konteks dalam teks secara keseluruhan, sedangkan berpikir kritis akan memainkan
peran ketika memutuskan manakah makna yang tepat dan apakah sebagai
seseorang pembaca dapat mendukung adanya temuan tersebut (Kurland, 2000
dalam Priyatni dan Nurhadi: 2017). Jika dilihat dari pengertiannya, membaca
kritis akan muncul terlebih dahulu sebelum berpikir kritis. Sebelumnya seorang
pembaca akan memahami teks secara utuh (critical reading), kemudian
melakukan evaluasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam teks
(critical thingking).
Meskipun beberapa pernyataan mengungkapkan bahwa membaca kritis
dapat dibedakan dengan berpikir kritis, secara nyata keduanya tersebut saling
bekerja sama. Berpikir kritis menuntut pembaca untuk memonitor pemahaman
terhadap bacaan yang dibaca. Secara langsung jika pembaca menemukan adanya
sesuatu yang janggal dari bacaan yang dibaca (membaca kritis) maka pembaca
secara langsung akan mengkaji kembali bacaan yang sudah dibaca dengan lebih
teliti (berpikir kritis). Begitu pula sebaliknya, berpikir kritis tergantung dengan
kegiatan membaca kritis. Secara nyata seorang pembaca akan dapat berpikir kritis
terhadap suatu bacaan (berpikir kritis), setelah seorang pembaca tersebut
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memahami adanya bacaan yang sudah dibaca dengan memahami teks tersebut
dengan baik (membaca kritis) Priyatni dan Nurhadi, 2017: 39. Berdasarkan
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca kritis dan
berpikir kritis secara nyata tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu
kesatuan.
Terkait dengan adanya keterampilan berpikir, Marzano, dkk (dalam
Priyatni dan Nurhadi, 2017: 40-48) memilah keterampilan berpikir kritis menjadi
delapan bagian, yaitu (1) keterampilan memfokuskan, (2) keterampilan
mengumpulkan informasi, (3) keterampilan mengingat, (4) keterampilan
mengorganisasi,

(5)

keterampilan

menganalisis,

(6)

menggeneralisasi,

(7) keterampilan mengintegrasikan, dan

keterampilan

(8) keterampilan

mengevaluasi. Adapun penjelasan kedelapan keterampilan tersebut sebagai
berikut.
1. Keterampilan Memfokuskan
Keterampilan

memfokuskan

merupakan

suatu

keterampilan

yang

bertujuan untuk memilih suatu informasi yang penting dan suatu informasi yang
tidak penting. Keterampilan ini digunakan untuk menentukan masalah yang paling
menonjol atau memberi makna terhadap sesuatu. Keterampilan memfokuskan ini
mencangkup keterampilan menentukan masalah, dan keterampilan menentukan
tujuan.
Keterampilan menentukan masalah ini memiliki tujuan untuk dapat
meperjelas situasi yang kabur dan membingungkan. Sebuah tulisan terkhusus
berita ini kadang kala sangat sulit untuk dapat dipahami, hal tersebut terjadi
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karena adanya masalah atau pesan yang ingin disampaikan tidak jelas. Terdapat
beberapa pertanyaan untuk dapat memperjelas apa sebenarnya masalah yang ingin
disampaikan dalam suatu teks. Pertanyaan tersebut yaitu (1) apakah pokok
permasalahannya (2) siapa yang bermasalah, (3) apa contoh masalahnya, (4)
kapan masalah harus dipecahkan, (5) apa penyebab masalah, (6) mengapa harus
dipecahkan.
Selanjutnya, dalam keterampilan menetapkan tujuan mencangkup kegiatan
untuk menentukan arah atau menyatakan hasil serta harapan yang akan dicapai.
Harapan yang akan dicapai tersebut bergantung pada penulis pada suatu teks yang
hendak dibaca. Jika pembaca dapat mengerti dan mengenali maksud serta tujuan
dari pengarang, hal tersebut akan memudahkan pembaca dalam memahami teks
yang dibaca. Untuk dapat mengenali tujuan pengarang tersebut terdapat beberapa
hal.
a. Mengidentifikasi untuk siapa tulisan itu ditujukan
Contoh: berita ditujukan untuk umum, yang berarti tulisan tersebut memiliki
tujuan untuk dapat memberikan informasi pada khalayak umum.
b. Mengidentifikasi tone (nada/suasana) yang diciptakan penulis
Contoh: tulisan yang menghibur memiliki nada tidak serius dan ringan. Begitu
pula sebaliknya. Tulisan yang memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan
sesuatu yang bersifat ilmiah biasanya dituliskan dengan nada tang tegas, ketat
dan baku.
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c. Menidentifikasi sudut pandang penulis
Contohnya: sudut pandang penulis ini juga dapat menjelaskan bahwa tulisan
yang dibaca tersebut apakah bersifat ilmiah atau menghibur.
d. Mengidentifikasi bukti-bukti pendukung
Jika dalam suatu tulisan terdapat bukti-bukti pendukungnya faktual atau valid,
maka tulisan itu bertujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi orang lain.
2. Keterampilan Mengumpulkan Informasi
Keterampilan mengumpulkan informasi merupakan keterampilan yang
digunakan untuk dapat menumbuhkan kesadaran terhadap substansi isi atau isi
yang digunakan untuk melaksanakan proses kognitif. Keterampilan yang terdapat
dalam mengumpulkan informasi yaitu keterampilan mengamati dan keterampilan
merumuskan pertanyaan.
Keterampilan

mengamati

merupakan

keterampilan

untuk

dapat

memperoleh informasi melalui satu atau lebih panca indera. Keterampilan ini
biasanya digunakan untuk menemukan informasi baru dari fenomena yang
terdapat dalam lingkungan sekitar. Dalam membaca kritis keterampilan ini
digunakan untuk dapat membedakan antara fakta dan opini. Opini yang benar dan
tidak benar, opini yang didukung fakta yang benar dan fakta yang kurang
tepat/salah, data yang subjektif atau yang objektif, membedakan ide pokok dan ide
penjelas, kata-kata yang ambigu, atau kata-kata yang sulit atau tidak dikenali.
Keterampilan merumuskan pertanyaan ini melibatkan adanya keterampilan
memperjelas isu atau makna inkuiri. Pertanyaan yang baik akan memfokuskan
perhatiannya pada informasi yang penting dan dirancang untuk memperoleh
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informasi baru. Pada pembelajaran membaca, pertanyaan digunakan sebagai salah
satu alat untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Dalam
membaca kritis akan mengarahkan pembelajar untuk dapat berpikir ktitis untuk
menilai informasi/pertanyaan yang terdapat dalam teks.
3. Keterampilan Mengingat
Keterampilan mengingat informasi merupakan kegiatan atau strategi yang
digunakan untuk menyimpan suatu informasi secara sadar dalam ingatan jangka
panjang dan untuk mengamankan informasi yang didapatkan tersebut. Mengingat
merupakan aktivitas berpikir. Hal tersebut ditandai dengan semakin besar dan
intensnya kita berpikir tentang sesuatu. Semakin banyak dan lama juga sesuatu
tesebut kita ingat menurut Carik dan Tulving (dalam Marzano 1988).
Keterampilan mengingat tersebut dapat dipilah menjadi dua yaitu, keterampilan
encoding dan keterampilan recalling.
Keterampilan encoding merupakan proses yang mengaitkan butir-butir
informasi untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Encoding merupakan
usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk dapat menyimpan
informasi agar mudah diulang. Keterampilan encoding ini dilakukan dengan cara
mengulang-ulang unsur yang akan diingat atau dengan mengaitkan aspek visual
dan semantik seperti: menebali, menggaris bawahi, dll.
Keterampilan recalling merupakan keterampilan tidak terencana, tidak
sitematis, dan tidak disadari. Pada keterampilan recalling ini dilakukan dengan
dua cara yaitu, mengaktifkan prior knowledge yaitu untuk membuat simpulan atau
membuat penilaian tehadap suatu yang telah diketahui. Dengan kata lain dapat
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mereview atau mengulas sesuatu yang sudah dipelajari. Kemudian memuat
summary merupakan suatu kegiatan untuk mendiskusikan sesuatu untuk
mengaplikasikan konsep yang sudah dipahami.
4. Keterampilan Mengorganisasi
Keterampilan mengorganisai merupakan keterampilan untuk menyusun
informasi supaya dapat dengan mudah untuk dipahami karena disajikan secara
efektif. Keterampilan berpikir yang diperlukan untuk mengorganisasi informasi
dengan

baik

mengklasifikasikan,

yaitu,

keterampilan

keterampilan

membandingkan,

mengurutkan,

keterampilan

keterampilan

membuat

representasi. Keterampilan membandingkan merupakan keterampilan untuk
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan diantara satu kesatuan. Dengan kata
lain keterampilan ini dapat melihat hubungan satu dengan lainnya. Kemudian
keterampilan mengklasifikasi atau disebut juga ketegorisasi, yaitu keterampilan
mengelompokkan butir-butir dalam satu kategori berdasarkan kriteria tertentu.
Keterampilan mengurutkan merupakan keterampilan untuk merangkai dan
mengurutkan sesuatu kesatuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Sedangkan keterampilan mempresentasikan merupakan keterampilan untuk dapat
mengubah bentuk untuk menunjukkan elemen-elemen kritis yang berkaitan.
5. Keterampilan Menganalisis
Keterampilan menganalisis ini merupakan keterampilan yang digunakan
untuk mengklasifikasi informasi dengan mengkaji bagian-bagiannya dan
hubungannya. Fungsi dari analisis ini adalah melihat sesuatu dibalik ide-ide yang
tertuang dalam tulisan. Keterampilan analisis ini biasanya dikategorikan sebagai
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inti dari keterampilan berpikir. Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam
kegiatan analisis ini adalah keterampilan mengidentifiksi atribut/komponen,
keterampilan

mengidentifikasi

pola-pola

dan

hubungannya,

keterampilan

mengidentifikasi ide pokok, dan keterampilan mengidentifikasi kesalahan.
Keterampilan mengidentifikasi merupakan keterampilan yang menuntut
pembaca untuk dapat menggali dan kemudian diminta untuk dapat menunjukkan
bagian-bagian yang membangun keseluruhan. Menganalisis atribut dan komponen
berarti pembaca memfokuskan untuk dapat mengidentifikasi rincian dan struktur
objek, ide, desain, dan lainnya. beberapa pakar menyatakan bahwa keterampilan
menganalisis ini merupakan tahap awal untuk bisa mengevaluasi argumen
tersebut.
Keterampilan mengidentifikasi pola-pola dan hubungan merupakan
kebalikan dari langkah sebelumnya. Keterampilan ini menuntu pembaca untuk
menyatakan pola hubungan abtar komponen. Pola hubungan tersebut seperti
sebab-akibat, korelasi, metaforsis, spasial, temporal atau hierarkis.
Keterampilan mengidentifikasi ide pokok bukan merupakan keterampilan
yang hanya memfokuskan pada identifikasi kalimat topik dan kalimat penjelas,
tetapi lebih difokuskan pada hubungan yang lebih besar seperti hierarkis dalam
penalaran hubungan ordinat dan superordinate dalam tataran wacana beserta
contohnya.
Kemudian

keterampilan

yang

terakhir

merupakan

keterampilan

mengidentifikasi kesalahan. Kesalahan yang bisa terjadi yaitu antara lain berupa
bias, salah, atau ambigu, kesalahan lain juga seperti tidak konsisten, tidak relevan,
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atau kontraditif, contohnya seperti pernyataan tidak disertai dengan alasan yang
logis, penghilangan yang dapat mengurangi keutuhan pemahaman atau
memutuskan rantai sebuah argumen.
6. Keterampilan Menggeneralisasi
Membaca kritis merupakan kegiatan yang selaku berkaitan dengan
kegiatan mengidentifikasi opini dan opini merupakan sebuah generalisasi.
Generalisasi merupakan simpulan tentang keseluruhan yang disusun dari
pengetahuan yang telah dimiliki oleh sesorang. Dengan begitu menggeneralisasi
ini digunakan untuk menambah informasi yang telah ada. Keterampilan
menggeneralisasi ini pada hakikatnya merupakan keterampilan konstruktif yang
dilakukan dengan cara mengaitkan ide baru dengan ide yang sudah ada. Adapun
langkah-langkah untuk menggeneralisasi yaitu, keterampilan menyimpulkan,
keterampilan memprediksi, dan keterampilan mengkolaborasikan.
Keterampilan menyimpulkan merupakan keterampilan untuk mengaitkan
secara logis antara apa yang telah diketahhui dengan apa yang belum diketahui.
Dengan ini berarti bahwa seseorang dapat menyusun suatu simpulan berdasarkan
data yang sudah ada atau berdasarkan bukti yang sudah dimiliki. Simpulan ini
pada dasarnya bersifat dugaan, dan dugaan tersebut bisa benar dan juga bisa salah.
Dalam membaca kritis, keterampilan menyimpulkan tersebut diperlukan untuk
menilai simpulan yang benar dan tidak benar.
Kemudian

memprediksi

merupakan

sebuah

pernyataan

untuk

mengantisipasi hasil dari suatu situasi. Prediksi ini pada umumnya disusun dengan
menilai kemungkinan hasil yang didasarkan pada pengetahuan yang telah
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dimiliki. Keterampilan memprediksi ini merupakan salah satu tipe dari
keterampilan menyimpulkan. Dalam membaca kritis, keterampilan ini digunakan
untuk menilai prediksi yang tepat dan kurang tepat.
Sedangkan elaborasi

melibatkan keterampilan menambah rincian,

penjelasan, contoh-contoh, atau informasi lain yang relevan dari pengetahuan
yang sudah diketahui atau dimiliki. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman. Keterampilan elaborasi ini dapat dikategorikan pada keterampilan
menggeneralisasikan karena dalam keterampilan ini pembaca dituntut untuk
menambah makna pada informasi baru dan mengaitkan dengan strukur
pengetahuan yang telah dimiliki.
7. Keterampilan Mengintegrasi
Keterampilan mengintegrasi merupakan keterampilan meletakkan secara
bersama-sama bagian-bagian atau aspek-aspek yang relevan dari suatu solusi,
pemahaman, prinsip, atau komposisi. Integrasi tersebut dilakukan dengan
mengombinasikan informasi baru dan pengetahuan yang telah dimiliki. Dari hal
tersebut, keterampilan mengintegrasi ini terdiri dari keterampilan membaca
summary dan keterampilan merekonstruksi.
Keterampilan
informasi

secara

membaca
efisien

summary

dalam

berarti

dapat

pernyataan-pernytaan

mengombinasikan
yang

berkaitan.

Keterampilan ini melibatkan tiga kognitif yaitu dapat menyingkat informasi,
memilih informasi yang penting, dan mengombinasikan proposisi tanpa
mengubah teks asli.
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Sedangkan merekonstruksi berarti mengubah keberadaan suatu struktur
pengetahuan dengan memasukkan informasi baru. Struktur pengetahuan yang
baru dibangun setelah pembelajar memperoleh pemahaman baru, memperluas
pengetahuannya atau membuang pemahamannya yang lama karena pembelajar
telah menemukan bahwa konsep, fakta, keyakinan atau sikap yang lama sudah
tidak lagi akurat atau valid. Keterampilan membaca kritis diperlukan untuk
menilai summary yang tepat dan kurang tepat. Serta mengidentifikasi rekonstruksi
yang benar dan rekonstruksi yang salah.
8. Keterampilan Mengevaluasi
Keterampilan mengevaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan
melibatkan penilaian kerasionalan dan kualitas ide-ide. Aspek penting yang terkait
dengan keterampilan mengevaluasi yaitu, keterampilan menetapkan kriteria dan
keterampilan memverifikasi ide.
Dalam membaca kritis terdapat evaluasi yang digunakan untuk dapat
menentukan kualitas tulisan yang dibaca. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa
evaluasi selalu berkaitan dengan kriteria atau acuan yang digunakan. Menetapkan
suatu kriteria merujuk pada penetapan standar untuk dapat menilai logika ide-ide.
Sedangkan untuk kriteria standar yang ditetapkan berupa prinsip-prinsip rasional
yang berasal dari budaya, pengalaman, dan pengajaran. Kriteria tersebut
digunakan unutk memberikan alasan terhadap hasil penilaian.
Faibran dan Fairbarn, 2015 (dalam Priyatni dan Nurhadi, 2017: 47)
menyatakan bahwa kriteria untuk mengevaluasi tulisan yaitu relevansi, koherensi,
kejernihan, dan keakuratan argumen teks tersebut. Argumen merupakan simpulan
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yang didukung oleh alasan/bukti. Sedangkan bukti merupakan informasi yang
mendukung suatu argumen. Kriteria lain yang digunakan untuk menentukan
kualitas

tulisan

adalah

netralisasi

dan

ketidakberpihakan.

Adanya

ketidakberpihakan atau interes pribadi itu akan menyebabkan pemikiran/pendapat
tidak jernih.
2.2.4 Multikultural
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas banyak suku, agama,
ras/etnis, dan golongan. Dengan berbagai keanekaragaman yang ada, Indonesia
dikenal dengan negara yang multikultural. Berikut ini akan dijelaskan mengenai
konsep multikultural.
2.2.4.1 Pengertian Multikultural
Peneliti menemukan beberapa pengertian multikultural menurut beberapa
ahli. Menurut Rustanto (2015: 39), secara etimologis multikultural berasal dari
kata multi, yang artinya banyak/beragam dan kultural yang berarti budaya.
Keragaman budaya, itulah dari arti dari multikultural. Keragaman budaya
mengindikasikan bahwa terdapat berbagai macam budaya yang memiliki ciri khas
tersendiri, yang saling berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain. Menurut Yaya
Suryana (2015: 100), multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk
menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun
kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas
keagamaan, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam
kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan
politik yang mereka anut. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa multikultural

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

adalah keberagaman budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang harus
mereka anut. Konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi
pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika serta
mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa
Indonesia.
2.2.4.2 Masyarakat Multikultural
Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.
Keberagaman tereebut yang menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam
masyarakat multikultural. Peneliti menemukan beberapa pengertian masyarakat
multikultural menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Rustanto (2015: 40)
menuliskan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri
dari berbagai elemen baik itu suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik,
bahasa, dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang
memiliki satu pemerintah tetapi dalam masyarakat itu masing-masing terdapat
segmen-segmen yang tidak bisa disatukan. Kedua, Furnivall dalam Rustanto
(2015: 40) menuliskan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat
yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada
pembaruan satu sama lain di dalam suatu satu kesatuan politik. Jadi, peneliti
menyimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang
terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya.
2.2.4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Multikulturalisme
Pada dasarnya, penyebab terjadinya multikulturalisme di Indonesia
didorong oleh beberapa faktor. Menurut Rustanto (2015: 42), ada tiga faktor
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penyebab terjadinya multikulturalisme yaitu: (1) latar belakang historis, (2)
kondisi geografis, dan (3) keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Berikut ini
diuraikan faktor penyebab terjadinya multikulturalisme.
A. Latar Belakang Historis
Dalam pelajaran sejarah, kita telah mengetahui bahwa nenek moyang bangsa
Indonesia sekarang ini berasal dari Yunan, yaitu suatu wilayah di Cina bagian
selatan yang pindah ke pulau-pulau di Nusantara. Perpindahan ini terjadi secara
bertahap dalam waktu dan jalur yang berbeda. Ada kelompok yang mengambil
jalur barat melalui selat Malaka menuju pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan
kelompok lainnya mengambil jalan ke arah timur, yaitu melalui kepulauan
Formosa atau Taiwan, di sebelah selatan Jepang, menuju Filipina dan kemudian
meneruskan perjalanan ke Kalimantan. Dari Kalimantan ada yang pindah ke Jawa
dan sebagian lagi ke pulau Sulawesi. Perbedaan jalur perjalanan, proses adaptasi
di beberapa tempat persinggahan yang berbeda, dan perbedaan pengalaman serta
pengetahuan itulah yang menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan
budaya yang beraneka ragam di Indonesia.
B. Kondisi Geografis
Indonesia adalah Negara yang terdiri atas pulau-pulau yang satu sama lain
dihubungkan oleh laut dangkal yang sangat potensial. Selain itu, bentuk pulaupulau itu memperlihatkan relief yang beraneka ragam. Perbedaan-perbedaan
lainnya menyangkut curah hujan, suhu dan kelembapan udara, jenis tanah, flora
dan fauna yang berkembang di atasnya. Perbedaan-perbedaan kondisi geografis
ini telah melahirkan berbagai suku bangsa, terutama yang berkaitan dengan pola
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kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk
mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya, nelayan, pertanian, kehutanan,
perdagangan, dan lain-lain.
C. Keterbukaan terhadap Kebudayaan Luar
Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat
dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di
seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yang mewarnai sejarah
kebudayaan Indonesia adalah ketika orang-orang India, Cina, Arab mendatangi
wilayah Indonesia, disusul oleh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa-bangsa tersebut
datang membawa kebudayaan yang beragam.
Daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah sekitar pesisir, paling
cepat mengalami perubahan. Dengan semakin baiknya sarana dan prasarana
transportasi, hubungan antarkelompok masyarakat semakin intensif dan semakin
sering pula mereka melakukan pembaharuan. Sedangkan, daerah yang terletak
jauh dari pantai umumnya hanya berpengaruh sedikit sehingga berkembang corak
budaya yang khas pula.
2.2.5 Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural tidak dapat dipisahkan dari masyarakat
Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia tumbuh dari berbagai keanekaragaman
suku, agama, ras, dan golongan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pendidikan
multikultural.
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2.2.5.1 Pengertian Pendidikan Multikultural
Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu
pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang
heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan.
Peneliti menemukan beberapa pengertian pendidikan multikultural menurut
beberapa ahli. Menurut Andersen dan Cusher (1994: 320) dalam Yaya Suryana
dan Rusdiana (2015: 196), mendefinisikan pendidikan multikultural dapat
diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini
mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih
sama, yaitu mencangkup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari
sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi
pelajaran yang harus diperhatikan, khusunya bagi rencana pengembangan
kurikulum. Menurut James Banks (1993: 3) dalam Yaya Suryana dan Rusdiana
(2015: 196), mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian
kepercayaan (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan menilai
pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman
sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun
negara.
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan
pentingnya keberagaman budaya yaitu keberagaman suku, ras/etnis, agama, dan
golongan agar siswa dapat menerima dan memahami adanya perbedaan
kebudayaan yang ada. Pada dasarnya pendidikan multikultural harus merancang
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dan merencanakan proses pendidikan multikultural dengan baik. Hal itu dilakukan
agar siswa dapat menjadi masyarakat yang demokratis, dapat menumbuhkan sikap
multikultural sehingga mampu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia.
Selain itu, pendidik juga memberikan kontribusi yang positif dengan menanamkan
sikap dan perilaku multikultural kepada anak didiknya.
Pembelajaran multikultural, baik melalui pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan, agama, ataupun mata pelajaran lainnya merupakan proses
pembinaan dan pembentukan sikap hidup yang dilandasi dengan nilai-nilai dalam
diri setiap siswa. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk
mendukung kehadiran pendidikan multikultural salah satunya yaitu memilih
bahan ajar yang menekankan pada penghargaan terhadap suku, agama, budaya,
dan golongan lain. Pendidik juga harus bisa menjelaskan mengenai persamaan dan
perbedaan tiap budaya yang ada. Para siswa dibantu untuk dapat menerima dan
mengerti akan perbedaan-perbedaan nilai-nilai setiap suku, agama, budaya, dan
golongan sehingga para siswa dapat saling toleransi dan menghargai adanya
perbedaan yang ada di Indonesia.
Menurut Farida Hanum (2008), model pembelajaran di dalam kelas harus
diwarnai dengan multikultural, yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Menurutnya, pendidik tidak perlu takut untuk memperkenalkan simbol atau
gambar yang berasal dari suku, agama, ras, dan golongan lain seperti zaman Orde
Baru dulu. Dengan memperkenalkan perbedaan nilai tersebut, para siswa terbantu
untuk belajar menghargai perbedaan. Namun, apabila pendidik sama sekali tidak
pernah memperkenalkan perbedaan nilai tersebut, para siswa menjadi sulit
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mengenal perbedaan nilai lainnya sehingga para siswa cenderung tidak peduli dan
sulit menghargai perbedaan itu.
2.2.5.2 Tujuan Pendidikan Multikultural
Setiap pendidikan tentu memiliki tujuan mulia yang diharapkan agar bisa
memperbaiki

kualitas

hidup

manusia.

Begitu

juga

dengan

pendidikan

multikultural. Peneliti menemukan beberapa tujuan pendidikan multikultural
menurut beberapa ahli. Pertama, Yaya Suryana dan Rusdiana (2015: 199)
mengemukakan tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah
pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama
pada setiap anak. Jadi, tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu
kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan,
tetapi tetap menekankan pemikiran pada tujuan umum untuk mencapai persatuan.
Sementara, tokoh kedua (Farida Hanum, 2005) dalam Yaya Suryana dan Rusdiana
(2015: 197) berpendapat bahwa dengan adanya pendidikan multikutural peserta
didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi
pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan
akademis. Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
pendidikan multikultural yaitu untuk melatih para peserta didik agar mampu
saling menghargai adanya perbedaan yang ada di Indonesia yaitu perbedaan suku,
agama, ras atau etnis, dan golongan.
Dalam pendidikan multikultural para siswa ditanamkan untuk memiliki
pemikiran yang literal, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Hal itu berarti
harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya civitas akademika
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sekolah. Ketika siswa berada di antara sesama yang berlatar belakang berbeda,
mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi, dan berkomunikasi sehingga
dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang dapat
memperkaya pengetahuan mereka. Perbedaan yang harus diakui dalam pendidikan
multikultural antara lain mencangkup suku, agama, ras atau etnis, dan golongan.
2.2.5.3 Faktor-faktor Pendidikan Multikultural
Pada subbab ini akan dipaparkan teori mengenai keberagaman
multikultural yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi faktor-faktor
penerapan pendidikan multikultural. Keberagaman multikultural yang dipaparkan
dalam subbab ini terdiri atas keberagaman suku, keberagaman agama,
keberagaman ras atau etnis, dan keberagaman golongan. Berikut ini akan
diuraikan faktor-faktor pendidikan multikultural.
A. Keberagaman Suku
Menurut

Heckmann dalam Waluya (2009: 14), suku bangsa adalah

sekelompok manusia yang memiliki kolektivitas serta identitas kultural tertentu
dan hidup dalam sebuah negara, bersama-sama kelompok etnis lainnya. Adapun
menurut Koentjaraningrat mengartikan suku bangsa sebagai suatu golongan
manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan,
sedangkan kesadaran dan identitas tersebut sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa.
Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
suku bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan budaya dan
identitas.
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Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa misalnya suku Jawa, suku
Bali, suku Sunda, suku Betawi, dan sebagainya. Antara satu sama lain memiliki
ciri tersendiri yang menjadi kekayaan budaya bangsa yang merupakan sifat dari
Bhinneka Tunggal Ika. Ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan,
adat istiadat, bahasa daerah, kesenian daerah, daerah asal, dan sistem kekerabatan.
B. Keberagaman Agama
Menurut Elisanti dan Rostini (2009: 11), agama merupakan sistem keyakinan
dan praktek keagamaan yang biasanya sudah dibakukan dan dirumuskan, dianut
secara luas dan dipandang sebagai sesuatu yang benar. Menurut Emile Durkheim
dalam Widianti (2009: 19), agama merupakan suatu sistem terpadu mengenai
kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci dan menyatukan
semua pengikutnya ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat.
Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
agama adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan berhubungan
dengan hal-hal suci.
Di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia
yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan dalam
agama dapat dilihat dari cara beribadat dan kitab suci yang dimilikinya sebagai
pokok-pokok ajaran yang bersumber pada Tuhannya. Menurut Kemendikbud
(2016), semua agama mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Misalnya,
menghormati agama orang lain, bersikap toleran terhadap teman yang sedang
menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, tidak memandang rendah
agama lain, dan sebagainya. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia,
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kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing dijamin
oleh negara. Salah satu contoh kearifan lokal dari ajaran agama adalah sikap
toleransi

yang

mewujudkan

terjadinya

kerukunan

antarumat

beragama

(Kemendikbud, 2016).
C. Keberagaman Ras/etnis
Menurut Widianti (2009: 14), ras merupakan pengelompokkan manusia yang
didasarkan atas ciri-ciri fisik atau biologis yang melekat pada diri manusia, bukan
yang bersifat sosio kultural. Ciri-ciri fisik yang khas yang dimiliki oleh manusia,
seperti postur tubuh, bentuk dan warna rambut, bentuk dan warna mata, warna
kulit, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk wajah, dan sebagainya. Menurut
Menurut Raharjo (2009: 19), ras merupakan pembedaan atau penggolongan
manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya (badaniah). Berdasarkan definisi di atas,
maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ras adalah penggolongan
sekelompok manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimilikinya. Di Indonesia
terdapat berbagai macam ras seperti, ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan
sebagainya. Dalam ras tidak ada ukuran tinggi rendah, karena ras adalah identitas
kodrat yang akan selalu dimiliki oleh manusia.
D. Keberagaman Golongan
Dalam sosiologi, dikenal adanya lapisan masyarakat yang disebut dengan
kelas sosial. Hal itu menyebabkan terjadinya penggolongan kelas seperti kelas
tinggi atau atas, kelas sedang atau menengah, kelas rendah atau bawah. Menurut
Pitirim A dalam Waluya (2007), perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam
kelas-kelas secara beritingkat disebut dengan statifikasi sosial. Perwujudan
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golongan atau pembeda tersebut adalah adanya kelas sosial yang lebih tinggi dan
kelas sosial yang lebih rendah.
Selain itu, keberagaman golongan ditandai dengan adanya pembentukan
kelompok berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, kelas
sosial dan organisasi kemasyarakatan membentuk golongan-golongan tertentu di
masyarakat. Keberagaman antar golongan harus mampu mewujudkan persatuan
dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan tidak boleh menimbulkan
perselisihan yang membawa dampak pada perpecahan.
2.2.5.4 Peran Pendidik dalam Pendidikan Multikultural
Dalam jurnalnya yang disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema
Pendidikan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia, Farida Nurhan (2008)
mengatakan bahwa peran pendidik dalam pendidikan multikultural juga amat
penting. Pendidik harus mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi, dan
kegiatan secara multikultural, di mana tiap siswa dari berbagai suku, agama, ras,
dan golongan berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling
menghargai perbedaan itu. Menurut Palipung (2016) dalam penelitiannya yang
berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Inklusi SD Taman
Muda Ibu Pawiyatan Tamansiswa Yogyakarta, pendidik khususnya guru
berfungsi untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan
pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan
patriotisme, dan menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, peran
pendidik sangat diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik
tersebut. Pendidik perlu menekankan perbedaan (diversity) dalam pembelajaran,
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antara lain: (1) mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain
dalam hidup bersama sebagai bangsa, (2) mendiskusikan bahwa semua orang dari
budaya apapun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain.
Dalam pengelompokan siswa di kelas maupun di luar kelas, pendidik diharapkan
memperkenalkan keragaman itu.
2.2.6 Pembelajaran Multikultural
Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal
tersebut dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural di mana Indonesia memiliki
beranekaragam suku, agama, ras/etnis, dan golongan. Multikulruralisme di
Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun, pada
kenyataannya kondisi demikian tidak pula diiringi dengan keadaan sosial yang
membaik. Bahkan banyak terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan sosial di
Indonesia pada saat ini yang menyebabkan terjadinya berbagai ketegangan dan
konflik. Untuk mengatasi segala problematika masyarakat sebaiknya dimulai dari
penata secara sestemik dan metodologis dalam pendidikan. Salah satu komponen
dalam pembelajaran adalah proses belajar mengajar (pembelajaran). Untuk
memperbaiki realitas masyarakat, perlu dimulai dari proses pembelajaran. Berikut
ini akan dijelaskan mengenai konsep pembelajaran multikultural.
2.2.6.1 Pengertian Pembelajaran Multikultural
Peneliti menemukan beberapa pengertian pembelajaran multikultural
menurut beberapa ahli. Pertama, Sleeter and Grant dalam Suryana dan Rusdiana
(2015: 282) menuliskan bahwa pembelajaran multikultural adalah kebijakan
dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan
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perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas.
Kedua, Liliweri dalam Suryana dan Rusdiana (2015: 282) menuliskan bahwa
pembelajaran multikultural merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan
keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu
kekuatan untuk membentuk sikap multikulturalisme. Jadi, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pembelajaran multikultural merupakan proses pendidikan yang
dapat membimbing, membentuk, dan mengkondisikan peserta didik agar memiliki
mental dan karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat
kompleks, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi,
maupun perbedaan agama. Pembelajaran multikultural ini perlu diterapkan dalam
pendidikan. Pembelajaran multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk
mengembangkan rasa hormat dengan adanya suatu perbedaan budaya, memberi
kesempatan untuk bekerjasama dengan orang atau kelompok yang berbeda etnis
atau rasnya secara langsung.
2.2.6.2 Tujuan Pembelajaran Multikultural
Tujuan Pembelajaran multikultural menjadi salah satu hal penting yang
harus diberikan kepada seluruh siswa-siswi penerus bangsa Indonesia. Mulai dari
jenjang pendidikan paling awal seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, hingga pendidikan tinggi.
Menurut Lawrence J. Saha dalam Suryana dan Rusdiana (2015: 283), terdapat tiga
macam tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran.
Berikut ini akan diuraikan ketiga macam tujuan pembelajaran multikultural di
atas.
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A. Aspek Sikap
Untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultur,
penghargaan terhadap identitas kultur, sikap responsif terhadap budaya,
keterampilan untuk menghadiri dan meresolusi konflik.
B. Aspek Pengetahuan
Untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan
kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultur, serta
pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural.
C. Aspek Pembelajaran
Untuk memperbaiki distoris, setereotip, dan kesalahpahaman tentang
kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan
berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan
alat-alat konseptual untuk komunikasi antarbudaya; mengembangkan
keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu
klarifikasi nilai; menjelaskan dinamika kultural. Kegiatan belajar mengajar
bukan ditujukan agar siswa menguasai sebanyak mungkin materi ilmu atau
nilai, melainkan cara setiap siswa mengalami sendiri proses berilmu serta
hidup di ruang kelas dan lingkungan sekolah. Pendidikan multikultural
membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain dari suku,
budaya, dan nilai yang berbeda. Oleh sebab itu, anak didik perlu diajak
melihat nilai budaya lain supaya mengerti secara dalam dan dapat
menghargainya.
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2.2.7

Model

Pengintegrasian

Bidang

Bahasa

dengan

Pendidikan

Multikultural
Pendidik dalam proses belajar mengajar memiliki peran yang sangat
penting. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran sangatlah dipengaruhi oleh
kreativitas seorang pendidik. Sebagian besar seorang pendidik dalam memberikan
pembelajaran Bahasa Indonesia masih terpaku dengan tujuan kompetensinya saja
seperti aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal tersebut tentunya belum
disesuaikan dengan lingkungan pembelajar sebagai Warga Negara Indonesia yang
memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan.
Pengintergasian pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia harus merujuk pada kondisi dan lingkungan bangsa Indonesia yang
memiliki keragaman. Pendidikan karakter dan multikultural memiliki peran yang
sangat penting untuk mewujudkan hidup saling menghargai, toleransi, dan hidup
rukun. Hal tersebut akan membentuk siswa sebagai pembelajar menjadi pribadi
yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
Berdasarkan

pernyataan

tersebut,

pendidikan

multikultural

perlu

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dalam diri siswa. Salah satunya
adalah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada awal pembelajaran seorang
pendidik dapat memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran yang
berkonteks multikultural. Kemudian, pembelajaran dilakukan dengan memberikan
bimbingan untuk menentukan topik berkonteks multikultural. Pembelajaran
Bahasa Indonesia juga dapat didukung dengan penggunaan buku-buku dan
sumber belajar dengan konteks mengenai keragaman suku, agama, ras, golongan,
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dan sebagainya. Namun, materi pembelajaran harus tetap mengacu pada
kurikulum yang berlaku. Selain itu, pembelajaran harus dilakukan dengan
membiasakan siswa untuk dapat menerima, menghargai, dan percaya diri terhadap
perbedaan yang ada serta mampu berperilaku dan berpikir positif terhadap
perbedaan tersebut.
Nilai-nilai pendidikan multikultural juga dapat diaplikasikan ke dalam
pembelajaran teks Bahasa Indonesia. Misalnya, siswa diminta untuk membaca
secara kritis sebuah teks mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Dengan diterapkannya pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia siswa akan lebih menghormati budaya dan identitas orang lain,
sehingga pembelajar tidak hanya baik dalam bidang akademiknya saja tetapi juga
pendidikan karakternya. Pendidikan multikultural sangat bermanfaat bagi
masyarakat Indonesia, karena dalam pendidikan multikultural nilai-nilai yang
terkandung dalam pendidikan multikultural mampu memberikan dorongan untuk
menanamkan sikap menghargai orang lain, adat istiadat, budaya, suku, agama, ras,
golongan, dan sebagainya.

2.3

Kerangka Berpikir
Menurut Sugiyono (2019:121), kerangka berpikir dalam penelitian dan

pengembangan dapar berupa kerangka berpikir yang asosiatif/hubungan maupun
komparatif/perbandingan. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir berupa
hubungan (asosiatif) antara produk yang dikembangakan dengan potensi masalah
yang melatarbelakanginya. Paparan subbab tentang kerangka berpikir yang
digunakan dalam mengembangkan produk media pembelajaran buku ajar
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pendidikan multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis untuk
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ngaglik.
Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan pentingnya
keberagaman budaya yaitu keberagaman suku, ras/etnis, agama, dan golongan.
Hal tersebut diupayakan, mengingat dewasa ini bangsa Indonesia sering diterpa
isu dan permasalahan mengenai kurangnya toleransi dalam hidup bermasyarakat.
Salah satu cara memperkenalkan multikulturalisme kepada siswa adalah dengan
mengintegrasikan pembelajaran dengan pendidikan multikultural. Seorang
pendidik tidak hanya dituntut untuk mengajarkan mata pelajaran yang diampu
saja, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai dari pendidikan
multikultural. Dengan demikian, pendidik juga harus mampu membina sikap
siswa untuk dapat menghargai keberagaman budaya masyarakat yang ada. Selain
itu, siswa harus mampu menjunjung tinggi perbedaan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan dan harapan di atas, peneliti melakukan
pengembangan media yaitu, buku ajar berbasis pendidikan multikultural yang
terintegrasi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca
kritis untuk siswa kelas VIII, berdasarkan analisis kebutuhan dan silabus semester
gasal mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII. Penilaian dilakukan dengan tiga
tahap: pertama, penilaian yang dilakukan oleh dosen ahli dari Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Kedua penilaian yang dilakukan oleh guru pengampu mata
pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Ngaglik. Ketiga, revisi produk yang
dilakukan berdasarkan penilaian oleh dosen ahli dan guru pengampu mata
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pelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti ini melakukan penelitian dengan subjek
siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Ngaglik.
Pengembangan Bahasa
Indonesia keterampilan
membaca kritis dengan
Pendidikan Multikultural

Pendidikan
Multikultural

Suku

Agama

Materi
Pembelajaran

Ras/etnis

Golongan

Buku Ajar
Skema 2.1 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengambangan atau Research &
Development (R&D). Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang
mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam dunia
pendidikan dan pembelajaran. Peneliti mengembangakan produk berupa buku ajar
pendidikan multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis untuk
SMP-MTs kelas VIII. Bab ini mengkaji lebih rinci tentang jenis penelitian,
sumber data dan data, teknik pengumpulan data, instumen penelitian, teknik
analisis data, dan prosedur pengembangan produk.

3.1

Jenis Penelitian
Penelitian ini berjenis penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa

Inggris disebut dengan Research & Development (R&D). Metode penelitian dan
pengembangan atau Research & Development (R&D) adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian
yang bersifat analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan produk (Sugiyono,
2015: 407). Urutan kegiatan dalam penelitian dan pengembangan adalah meneliti,
merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan.
Kegiatan tersebut dalam Sugiyono (2019: 30) disingkat menjadi 4P (Penelitian,
Perancangan, Produksi, dan Pengujian). Berdasarkan pada teori tersebut, peneliti
mengacu pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall.
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Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengembangkan

buku

ajar

pendidikan

multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis untuk SMP-MTs
kelas VIII. Produk akhir dari penelitian ini berupa buku ajar. Buku ajar tersebut
digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, buku
ajar tersebut diharapkan menjadi alternatif bahan ajar yang efektif dan efisien bagi
siswa SMP kelas VIII dalam mencapai materi mata pelajaran Bahasa Indonesia
semester satu dalam keterampilan membaca kritis yang terintegrasi dengan
pendidikan multikultural (suku, agama, ras/etnis, dan golongan).

3. 2 Sumber Data dan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4
Ngaglik. Peneliti hanya menetapkan satu kelas saja yang dijadikan sumber data
dalam penelitian ini, yaitu kelas VIII A yang berjumlah 31 siswa SMP Negeri 4
Ngaglik beralamat di Jl. Tentara Pelajar, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
Berdasarkan sumber data yang telah ditetapkan, peneliti harus mengumpulkan
informasi melalui data.
Data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data kualititif dan
data kuantitatif. Dalam Sugiyono (2019: 7), data kualitatif adalah data yang
berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto,
sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif
yang diangkakan (scoring). Data dalam penelitian ini yaitu: (1) observasi kegiatan
pembelajaran Bahasa Indonesia, (2) wawancara guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia dan siswa mengenai pengembangan buku ajar membaca kritis
terintegrasi

dengan

pendidikan

multikultural,

(3)

kuisioner

mengenai
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implementasi keragaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA) di Indonesia,
(4) pendapat siswa tentang konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia, dan
(5) uji validasi dari dosen ahli dan guru pengampu mata pelajaran Bahasa
Indonesia SMP N 4 Ngaglik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2019: 200), pengumpulan data merupakan inti dari
setiap penelitian. Peneliti mengumpulkan data tergantung pada rumusan masalah.
Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data,
yaitu teknik nontes. Menurut Nurgiyantoro (2012: 90), teknik nontes merupakan
alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan
peserta didik tanpa melalui tes dengan alat tes.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, kuisioner, dan pendapat siswa tentang konflik SARA. Data
tersebut dilaksanakan sebagai langkah untuk menganalisis seberapa jauh
pendidikan multikultural dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain
itu, observasi, wawancara, kuisioner, dan pendapat siswa tentang konflik SARA
menjadi salah satu cara agar peneliti mengetahui seberapa penting pendidikan
multikultural dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar khusunya dalam mata
pelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca kritis. Data observasi
dilaksanakan oleh peneliti saat proses pembelajaran di kelas, peneliti melakukan
wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan siswa,
pemberian kuisioner pada siswa dan pendapat tentang konflik SARA diisi oleh
siswa.
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3.4 Instrumen Penelitian
Sugiyono (2019: 156), berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat
yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Berdasarkan
teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, peneliti
menggunakan instrumen penelitian nontes. Instrumen penelitian tersebut
mencangkup observasi, wawancara, kuisioner, dan pendapat siswa tentang konflik
SARA di Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dijabarkan
pada bagian selanjutnya.
3.4.1 Instrumen Observasi
Menurut Sukmadinata (2011: 220), observasi (observation) atau
pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian
ini menggunakan instrumen observasi sebagai panduan untuk mengamati sikap
yang tampak antara guru dengan siswa selama proses pembelajaran Bahasa
Indonesia. Beberapa hal yang diamati adalah bagaimana cara guru mengajar, cara
siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran, cara guru memberi tugas-tugas
kepada siswa, kualitas pertanyaan siswa, dan seberapa besar perhatian siswa
dalam mengikuti proses pembelajaran.
Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti bertindak sebagai partisipan
pasif yang mengamati jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga
peneliti akan mengetahui seberapa jauh pendidikan multikultural diterapkan
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti mengambil posisi duduk paling
belakang, mengamati jalannya proses pembelajaran sambil mencatat sesuatu yang
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terjadi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kisi-kisi kuisioner
observasi terdapat dalam lampiran.
3.4.2 Instrumen Wawancara
Sugiyono (2019: 210), berpendapat bahwa wawancara digunakan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui pendapat, keinginan, dan hal-hal lain dari responden
yang

lebih

mendalam

dan

jumlah

respondennya

sedikit/kecil.

Teknik

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau selfreport, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Pada
penelitian ini, wawancara dilakukan guna memperoleh informasi dari sumber data
yaitu siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Ngaglik yang dipilih secara acak. Selain
itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia.
Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti menyiapkan rambu-rambu
wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk
dijawab mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, presepsi atau
evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang
dikaji dalam penelitian (Sukmadinata, 2011: 216). Jenis wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Jenis wawancara
terbuka ini dipilih, karena bentuk pertanyaannya bisa sangat terbuka sehingga
responden mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.
Instrumen wawancara terdapat dalam lampiran.
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3.4.3 Instrumen Kuisioner
Menurut Sugiyono (2019: 216) kuisioner merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan
teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuisioner
juga cocok digunakan apabila peneliti ingin mengumpulkan data dari responden
berjumlah cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono 2019: 216).
Dalam penelitian ini, kuisioner atau angket ditujukan kepada siswa kelas
VIII A SMP Negeri 4 Ngaglik sebagai peserta mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Pengisian kuisioner oleh siswa tersebut berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh
implementasi pendidikan keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan
diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, melalui kuisioner ini,
peneliti dapat mengetahui seberapa pentingnya pendidikan keanekaragaman suku,
agama, ras, dan golongan dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia
terutama dalam keterampilan membaca kritis.
3.4.4 Instrumen Pendapat tentang Konflik SARA
Konflik ini berjumlah 10 pernyataan yang berisi konflik-konflik yang pernah
terjadi di negara Indonesia yaitu konflik suku, agama, ras/etnis, dan golongan
baik dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Siswa
diminta untuk membaca secara kritis mengenai konflik tersebut. Setelah itu, siswa
memberikan pendapatnya untuk mengatasi konflik tersebut.
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3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data menurut Sugiyono (2019: 368), adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola (hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain. Teknik analisis data berguna bagi peneliti untuk mengetahui
cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai macam
instrumen yang dibuat.
3.5.1 Analisis Hasil Observasi
Pengidentifikasian hasil observasi dilakukan dengan menarasikan hasil
observasi kelas saat responden sedang mengikuti proses pembelajaran. Beberapa
hal yang diamati adalah bagaimana cara guru mengajar, cara siswa berpartisipasi
dalam proses pembelajaran, cara guru memberi tugas-tugas kepada siswa, kualitas
pertanyaan siswa, dan seberapa besar perhatian siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran Bahasa Indonesia. Cara tersebut peneliti akan mengetahui seberapa
pentingnya pendidikan keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca kritis.
3.5.2 Analisis Hasil Wawancara Guru Pengampu dan Siswa
Peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk meneliti hasil
wawancara guru dan siswa. Menurut Sugiyono (2016:366), analisis data kualitatif
merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah
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diperoleh dari hasil wawancara, catatatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan
ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan tidak penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2015).
Sebelum membuat perencanaan produk, peneliti mengumpulkan data salah
satunya dengan wawancara. data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
guru dan siswa akan dianalisis oleh peneliti melalui empat tahap berikut. Pertama,
peneliti mentranskipkan hasil wawancara. Kedua, peneliti mengelompokkan hasil
transkip sesuai dengan kisi-kisi wawancara. Ketiga, peneliti menguraikan hasil
transkip dan saling mengaitkan hasil wawancara yang sesuai dengan kisi-kisi
wawancara. Keempat, peneliti membuat kesimpulan dari hasil wawancara dalam
bentuk kalimat yang sederhana.
Peneliti melakukan wawancara untuk dapat menganalisis seberapa jauh
pendidikan multikultural dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar dan
menjadi salah satu cara agar peneliti mengetahui seberapa penting pendidikan
multikultural dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Data yang diperoleh
dari hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas VIII dan guru mata pelajaran
Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Ngaglik, kemudian dianalisis dengan
mengelompokkan dan menyimpulkan data mentah hasil wawancara tersebut.
Berdasarkan data inilah, peneliti kemudian merancang produk awal untuk
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menyusun buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan
Membaca Kritis untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Ngaglik.
3.5.3 Analisis Hasil Kuisioner Siswa
Lembar kuisioner siswa dianalisis menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Melakukan analisis dengan deskriptif kulaitatif adalah memberikan
predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat
yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas
dasar kondisi yang diinginkan. Agar pemberian predikat dapat tepat maka
sebelum dilakukan pemberian predikat, kondisi tersebut diukur dengan
presentase, kemudian baru diukur ke dalam predikat atau menggunakan kategori
tertentu (Hikmawati, 2017).
Skala yang digunakan untuk menganalisis lembar kuisioner dalam
penelitian adalah Skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk
mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang
terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses
membuat produk, dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan
(Sugiyono, 2019: 165). Dalam menganalisis lembar kuisioner siswa, langkahlangkahnya adalah sebagai berikut.
a) Memberikan penyekoran terhadap kuisioner yang diisi oleh siswa.
Untuk menganalisis kuisioner, peneliti membuat penyekoran terhadap pilihan
alternatif jawaban yang ada di dalam kuisioner. Penyekoran berdasarkan pada
Nurgiyantoro (2017: 110), yang sudah disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.
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Tabel 3.1 Konversi Nilai dan Skala Sikap
Keterangan

Skor

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Ragu-ragu

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

b) Menjumlahkan skor dari setiap butir pertanyaan
Rumus:
T × Pn
T = Total jumlah responden yang memilih
Pn = Pilihan angka skor likert
c) Menghitung skor ideal (tertinggi) dan skor terendah
Skor ideal (X) diperoleh dengan menghitung hasil kali jumlah responden
dengan skor maksimal dari tiap butir soal, sedangkan skor terendah (Y)
diperoleh dengan menghitung hasil kali jumlah responden dengan skor
minimal dari tiap butir soal. Perhitungan skor ideal ini berfungsi untuk
menentukan batasan kategori dalam skala likert
Rumus:
Χ

= Jumlah responden × 5 (skor maksimal)

Y

= Jumlah responden × 1 (skor minimal)

d) Menghitung presentase dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal
dikalikan 100 %
e) Mengubah presentase dengan kategori
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Seluruh data yang telah dihitung disajikan dengan bentuk data diskrit.
Data diskrit adalah data yang dikelompokkan secara terpisah menjadi dua atau
beberapa kelompok yang tidak ada hubungannya. Peneliti akan memisahkan dan
menjabarkan hasil presentase tiap kategori tanpa adanya hubungan yang
signifikan atara satu kategori dengan kategori yang lain.
3.5.4 Analisis Hasil Pendapat Siswa Tentang Konflik SARA
Peneliti menganalisis dan menyimpulkan berbagai macam pendapat yang
dituliskan oleh siswa. Pendapat tersebut mengenai konflik-konflik yang pernah
terjadi di negara Indonesia, baik dalam lingkungan masyarakat maupun
lingkungan sekolah. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui sikap dari
peserta didik dalam mengatasi konflik tersebut. Selain itu, peneliti akan
mengetahui seberapa pentingnya pendidikan multikultural.

3.6 Prosedur Pengembangan Produk
Dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti akan menghasilkan
sebuah produk berupa buku ajar. Peneliti menggunakan prosedur atau langkahlangkah pengembangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada prosedur
pengembangan Borg dan Gall. Ada sepuluh langkah dalam penelitian dan
pengembangan yang dikemukakan oleh Borg dan Gall. Peneliti mempelajari
uraian langkah penelitian pengembangan Borg dan Gall yang ada dalam Tegeh,
dkk (2014: 7-14) untuk merencanakan kegiatan dalam langkah-langkah tersebut.
Sepuluh langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall yaitu:
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1. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan informasi)
Pada langkah ini, peneliti akan melakukan pengumpulan informasi terkait
masalah dan potensi sebagai bahan seleksi produk yang akan dikembangkan,
studi literatur, dan penelitian skala kecil (jika dimungkinkan) sebagai bahan
pertimbangan dalam perencanaan penelitian.
2. Planning (perencanaan)
Pada langkah ini, peneliti merumuskan tujuan khusus yang hendak dicapai
dengan kehadiran produk. Peneliti juga menyusun rencana penelitian yang
mencakup estimasi waktu, biaya, dan sumber daya manusia untuk
mengembangkan produk. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan
untuk melakukan pengembangan produk.
3. Develop preliminary form a product (pengembangan bentuk awal produk)
Pada langkah ini, peneliti melakukan pengembangan awal dari produk yang
akan dihasilkan. Peneliti menyiapkan pedoman penyusunan buku ajar,
struktur produk, materi pembelajaran, dan instrumen evaluasi.
4. Preliminary field testing (uji coba lapangan awal)
Pada langkah ini, peneliti melakukan uji coba tahap awal sebagai
pendahuluan. Uji coba ini dilakukan dalam skala terbatas dengan
menggunakan 6-12 subjek. Dalam langkah ini, peneliti melakukan uji coba
awal dengan menggunakan instrumen observasi, kuisioner, pendapat siswa
tentang konflik SARA, dan wawancara. Data tersebut akan digunakan sebagai
bahan masukan untuk melakukan revisi produk.
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5. Main product revision (merevisi hasil uji coba)
Pada langkah ini, peneliti melakukan revisi produk berdasarkan pada saransaran dalam data yang diperoleh dari hasil uji coba awal. Peneliti terus
melakukan perbaikan sampai produk utama siap untuk diujicobakan di
lapangan.
6. Main field testing (uji coba lapangan)
Pada langkah ini, produk yang sudah disempurnakan pada langkah
sebelumnya diujicobakan oleh peneliti di lapangan. Uji coba utama ini
melibatkan seluruh responden (siswa). Peneliti akan mengujicobakan produk
pada siswa kelas VIII A yang sedang mengikuti mata pelajaran Bahasa
Indonesia di SMP Negeri 4 Ngaglik.
7. Operational product revision (penyempurnaan produk hasil uji lapangan)
Pada langkah ini, penelti melakukan revisi berdasarkan saran-saran dari hasil
uji

coba

lapangan

untuk

menghasilkan

produk

yang

siap

untuk

dioperasionalkan.
8. Operational field testing (uji pelaksanaan lapangan)
Pada langkah ini, produk yang disempurnakan pada langkah sebelumnya
diujicobakan oleh peneliti di lapangan secara operasional. Kegiatan tersebut
bertujuan untuk mengetahui kesiapan produk untuk digunakan tanpa
kehadiran peneliti. Produk dapat diujikan pada skala yang lebih besar yaitu
dengan 40-400 sebjek. Dalam langkah ini peneliti juga mengambil data guna
revisi akhir melalui kuisioner, wawancara, atau observasi.
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9. Final product revision (penyempurnaan produk akhir)
Pada langkah ini, peneliti melakukan revisi akhir berdasarkan data-data yang
diperoleh dari uji pelaksanaan lapangan. Setelah produk selesai di revisi akhir,
produk akan menjadi hasil akhir dari penelitian ini.
10. Dissemination and implementation (diseminasi dan implementasi)
Pada langkah ini, penyebarluasan produk final menjadi tahap terakhir dalam
penelitian ini. Langkah yang dapat ditempuh untuk penyebarluasan produk,
yaitu dengan peneliti dapat menyebarluaskan produk dengan melakukan
beberapa upaya penulisan hasil penelitian dalam pertemuan profesional dan
dalam jurnal atau bekerja sama dengan penerbit untuk penerbitan.
Berikut ini bagan yang memperlihatkan sepuluh langkah penelitian dan
pengembangan menurut Borg dan Gal
Penelitian dan
Pengumpulan
Informasi

Perencanaan

Pengembangan
Bentuk Awal
Produk

Uji Coba
Lapangan

Revisi Hasil Uji
Coba

Uji Coba
Lapangan Awal

Penyempurnaan
Produk

Uji Pelaksanaan
Lapangan

Penyempurnaan
Produk Akhir

Skema 3.1 Prosedur Penelitian Pengembangan
Menurut Borg dan Gall dalam
(Sugiyono, 2019: 37)

Diseminasi dan
Implementasi
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Dalam penelitian ini, peneliti menyederhanakan sepuluh langkah penelitian
dan pengembangan Borg dan Gall menjadi lima tahap tanpa mengurangi efisiensi
dan efektifitasnya. Penyederhanaan tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan
waktu, sumber daya, dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Berikut skema dari
enam tahapan dalam penelitian dan pengembangan ini.

Penelitian dan
Pengumpulan
Informasi

Pengembangan
Produk

Validasi Produk

Revisi Produk
Tahap II

Revisi Produk
Tahap I

Skema 3.2 Prosedur Penelitian Pengembangan Menurut Borg dan Gall yang
Telah Disederhanakan
Dalam penelitian ini, peneliti menyerderhanakan langkah-langkah penelitian
dan pengembangan Borg dan Gall menjadi enam tahap dengan tanpa mengurangi
efisiensi dan efektifitasnya. Penyederhanaan tersebut dilakukan karena adanya
keterbatasan waktu, sumber daya, dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Sepuluh
langkah penelitian dan pengembangan Borg dan Gall disederhanakan oleh peneliti
menjadi enam langkah, yaitu (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2)
pengembangan produk, (3) validasi produk, (4) revisi produk tahap I, dan (5)
revisi produk tahap II. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa
buku ajar. Berikut penjabaran dari ke enam langkah dalam penelitian ini.
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1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi
Pada langkah pertama, peneliti mengumpulkan data analisis kebutuhan
dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, kuisioner, dan pendapat
siswa terhadap konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Data observasi
dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas.
Data yang bersumber dari siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Ngaglik diperoleh
dengan melakukan wawancara, pemberian kuisioner, dan pendapat siswa terhadap
konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Data yang bersumber dari guru
mata pelajaran Bahasa Indonesia diperoleh dengan melakukan wawancara.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara
terbuka. Jenis wawancara terbuka ini dipilih karena pertanyaannya bisa sangat
terbuka sehingga responden mempunyai keleluasan untuk memberikan jawaban
dan penjelasan. Selain itu, peneliti juga mempelajari literatur-literatur dan
penelitian-penelitian relevan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Peneliti juga menyiapkan tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini supaya penelitian sesuai dengan tujuan. Kegiatan
pengumpulan informasi ini dilakukan guna mendapatkan data sebagai analisis
kebutuhan. Berdasarkan data analisis kebutuhan tersebut, peneliti dapat
menjadikannya sebagai acuan dalam mengembangkan produk berupa buku ajar
Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
untuk Siswa SMP Kelas VIII.
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2. Pengembangan Produk
Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data pada tahap pertama, peneliti
membuat perencanaan dan mulai mengembangkan produk. Langkah awal yang
dilakukan oleh peneliti adalah mendesain buku ajar dengan terlebih dahulu
menentukan judul, tujuan, pemilihan bahan, penyusunan kerangka, dan
pengumpulan bahan. Setelah semua bahan terkumpul, peneliti mulai menyusun
buku ajar. Peneliti menyusun buku ajar dengan memperhatikan aspek isi/materi,
penyajian, bahasa, dan kegrafikan. Peneliti juga melengkapi buku ajar dengan
yang dikembangkan dengan halaman judul, kata pengantar, resionalisasi produk,
petunjuk penggunaan buku ajar, daftar isi, peta konsep tujuan pembelajaran, isi
materi, latihan, rangkuman, uji kompetensi, refleksi, kunci jawaban, daftar
pustaka, glosarium, dan indeks.
3. Validasi Produk
Sugiyono (2013: 414) validasi produk dapat dilakukan dengan cara
menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk
menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setelah melakukan penyusunan
buku ajar, peneliti menyerahkan buku ajar kepada validator, yaitu dosen ahli dan
guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk divalidasi. Hasil uji validasi
membantu peneliti untuk mengetahui kualitas buku ajar yang dikembangkan.
Peneliti melewati dua kali validasi produk. Hasil validasi pertama dan kedua akan
dibandingkan untuk mengetahui peningkatan kualitas produk sebelum dan
sesudah diberikan masukan oleh validator.
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Uji validasi menggunakan instrumen kuisioner yang di dalamnya berisi
penilaian kelayakan berdasarkan aspek isi/materi, penyajian, kebahasaan, dan
kegrafikan. Skala yang digunakan dalam lembar validasi produk adalah skala
likert, sedangkan penentuan kategori kelayakan ditopang oleh penerapan Penilaian
Acuan Patokan (PAP) menurut Sukardjo dalam Setiawati (2018:116).
4. Revisi Produk Tahap I
Setelah peneliti mengetahui kualitas buku ajar yang dikembangkan dari
hasil uji validasi 1 oleh dosen ahli dan guru pengampu, peneliti merevisi buku ajar
berdasarkan saran dan masukan dari dosen ahli dan guru pengampu. Dalam
melakukan revisi produk, peneliti juga mempertimbangkan data hasil kuisioner
analaisis kebutuhan siswa terkait produk yang diharapkan oleh siswa. Revisi buku
ajar akan dideskripsikan dalam bentuk uraian berdasarkan keempat aspek yang
dinilai yaitu: aspek isi/materi, penyajian, kebahasaan, dak kegrafikan dengan
menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah direvisi.
5. Revisi Poduk Tahap II
Setelah melakukan revisi tahap 1, langkah selanjutnya yaitu melakukan
revisi tahap II. Peneliti melakukan revisi buku ajar dengan mempertimbangkan
berbagai macam saran dan masukan yang telah diterima untuk memperbaiki buku
ajar. Buku ajar yang telah direvisi pada tahap ke dua menjadi produk akhir yang
dihasilkan dalam penelitian. Peneliti berharap produk akhir yang sudah direvisi
pada tahap ke dua ini menjadi produk yang sudah layak untuk digunakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87

3.7 Validasi
Validasi oleh Sugiyono (2016: 537), diartikan sebagai proses kegiatan
untuk menilai apakah rancangan produk secara rasional oleh pakar atau tenaga
ahli untuk diketahui kekurangan dan kelebihannya. Peneliti menyusun kuisioner
penilaian produk berupa lembar validasi. Kuisioner yang berisi data hasil
penelitian produk dari validator akan digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk melakukan revisi produk. Lembar validasi berisi empat aspek penilaian
modul yang mencangkup aspek isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan.
Keempat aspek penilaian tersebut diadaptasi oleh peneliti dari Penulisan Buku
Ajar yang diterbitkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 15) dengan
penyesuaian. Skala yang digunakan dalam lembar validasi produk adalah skala
likert. Dalam penelitian dan pengembangan, skala likert digunakan untuk
mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang
terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses
pembuatan produk, dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan
Sugiyono (2019: 165).
Peneliti juga memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan
telah melalui proses uji validitas oleh pakar ahli. Hal tersebut dilakukan agar
instrumen yang dipakai dapat mengukur aspek-aspek yang akan diukur. Untuk
memperoleh informasi tentang validitas instrumen, peneliti memberikan butirbutir instrumen kepada ahli/pakar (dosen ahli/guru pengampu) yang dipandang
layak untuk memberikan penilaian terhadap aspek-aspek yang tercantum pada
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instrumen. Hasil penelitian ahli/pakar tersebut dianalisis untuk memutuskan
apakah produk tersebut sudah layak digunakan atau belum.
Validasi produk menghasilkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data
kuantitaitf. Data kualitatif yang berupa kritik dan saran dari dosen ahli dan guru
pengampu yang dianalisis dan digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk
memperbaiki produk. Dalam proses merevisi produk, peneliti menyajikan secara
rinci tahapan-tahapan kegiatan revisi yang dilakukan berdasarkan kritik dan saran
validator. Pada tahap revisi produk, peneliti akan menampilkan produk sebelum
dan sesudah revisi pada setiap tahap revisi disertai dengan deskripsi yang
menjelaskan proses revisi.
Data kuantitatif mengenai kualitas buku ajar yang diperoleh dari para
responden melalui kuisioner dengan skala likert dianalisis secara statistik
deskriptif, dengan langkah-langkah: (a) mengumpulkan data kasar; (b) pemberian
skor, untuk analisis kuantitatif, (c) skor yang diperoleh dikonversikan menjadi
nilai dengan skala lima menggunakan acuan konversi pada pendekatan PAP
(Penilaian Acuan Patokan) menurut Sukardjo (dalam, Setiawati, 2018:115-116)
seperti yang dijabarkan berikut ini.
Tabel 3.2 Konversi Skala Lima Berdasarkan PAP
Kategori
Interval Skor
Sangat Baik

Χ ˃ Χi + 1,80 SBi

Baik

Χi + 0,60 SBi < Χ ≤ Χi + 1,80 SBi

Cukup Baik

Χi – 0,60 SBi < Χ ≤ Χi + 0,60 SBi

Kurang Baik

Χi – 1,80 SBi < Χ ≤ Χi – 0,60 SBi

Sangat Kurang Baik

Χ ≤ Χi – 1,80 SBi

Sumber: Setiawati, 2018:116
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Keterangan:
Χi

: rata-rata idea = (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

SBi

: simpangan baku ideal = (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)

Dalam penelitian ini, nilai kelayakan ditentukan dengan nilai minimal “C”
dengan kategori “Cukup”. Jadi, jika hasil penilaian oleh dosen ahli dan guru
pengampu skor rata-ratanya memperoleh nilai “C”, maka pengembangan buku
ajar dianggap “Cukup layak digunakan”. Seluruh data yang telah dihitung
disajikan dalam bentuk data diskrit. Data diskrit adalah data yang dikelompokkan
secara terpisah menjadi dua atau beberapa kelompok yang tidak ada hubungannya.
Peneliti akan memisahkan dan menjabarkan hasil presentase tiap kategori tanpa
adanya hubungan yang signifikan antara satu kategori dengan kategori yang lain.
Peneliti juga akan menyajikan perbandingan hasil validasi 1 dan validasi 2 untuk
menunjukkan
kembangkan.

perbedaan

presentase

penilaian

buku

ajar

yang

peneliti
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji dua subbab yaitu hasil penelitian dan pembahasan hasil
penelitian. Subbab hasil penelitian berisi uraian kelima langkah penelitian dan
pengembangan produk. Subbab pembahasan hasil penelitian menguraikan tentang
deskripsi buku ajar, deskripsi hasil validasi, dan analisis kelayakan buku ajar.
Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut.

4.1 Hasil Penelitian
Peneliti menggunakan acuan prosedur penelitian dan pengembangan atau
Research and Development (R & D) menurut Borg dan Gall untuk melakukan
penelitian. Peneliti melakukan penyederhanaan sepuluh langkah yang telah
ditetapkan Borg dan Gall menjadi lima langkah penelitian dan pengembangan.
Penyederhanaan tersebut dilakukan oleh penelti karena keterbatasan waktu,
tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Adapun kelima langkah tersebut
adalah (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) pengembangan produk, (3)
validasi produk, (4) revisi produk tahap I, dan (5) revisi produk tahap II. Peneliti
akan mendiskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan kelima
langkah pengembangan tersebut sebagai berikut.
4.1.1 Hasil Penelitian dan Pengumpulan Informasi
Langkah pertama yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan informasi terkait produk yang akan dikembangkan. Sumber data
dalam penelitian ini berasal dari siswa kelas VII SMP Negeri 4 Ngaglik dan guru
90
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pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Ngaglik. Peneliti
hanya menetapkan satu kelas yaitu kelas VII A yang berjumlah 31 siswa.
Informasi dari sumber data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik
observasi, kuisioner, wawancara, dan tanggapan atau pendapat siswa terhadap
konfik suku, agama, ras, dan golongan yang pernah terjadi di Indonesia. Data
yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan informasi tersebut diolah dan
digunakan oleh peneliti sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
penyusunan buku ajar yang akan dikembangan oleh peneliti.
Sebelum melakukan pengumpulan informasi, peneliti merumuskan kisikisi dari setiap instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan
informasi dari sumber data. Kisi-kisi tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk
memberikan arahan dan fokus terhadap butir-butir instrumen yang akan
dikembangkan oleh peneliti. Setelah kisi-kisi selesai dibuat, peneliti mulai
membuat instrumen penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, peneliti
mengkonsultasikan dan meminta persetujuan kepada dosen pembimbing. Hal
tersebut guna untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun oleh peneliti
sudah layak digunakan.
Setelah kisi-kisi dan instrumen penelitian sudah diberikan persetujuan oleh
dosen pembimbing, peneliti melakukan langkah yang pertama dari penelitian dan
pengembangan atau Research and Development (R & D), yaitu penelitian dan
pengumpulan informasi. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi saat proses
kegiatan pembelajaran di kelas. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan
pedoman panduan observasi yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Observasi
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dilakukan oleh peneliti guna mengetahui seberapa pentingnya pendidikan
multikultural diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pengambilan data
selanjutnya yaitu, wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan guru
pengampu dan siswa. Guru yang diwawancarai adalah guru pengampu mata
pelajaran Bahasa Indonesia yang berjumlah satu orang. Beliau adalah Ibu
Purwanti, S.Pd. selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII
SMP Negeri 4 Ngaglik. Peneliti juga mewawancarai lima siswa dari kelas VII A
SMP Negeri 4 Ngaglik. Peneliti memilih lima responden secara acak.
Pengambilan data dengan teknik wawancara dilakukan secara terbuka dan
dilaksanakan di luar kelas sacara informal. Teknik wawancara dilakukan oleh
peneliti guna memperoleh informasi tentang kebutuhan bahan ajar yang berupa
buku ajar pendidikan multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca
kritis. Selain itu, peneliti juga membagikan kuisioner kepada siswa perserta mata
pelajaran Bahasa Indonesia yaitu siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Ngaglik yang
berjumlah 31 siswa. Kuisioner tersebut berisi mengenai seberapa jauh pendidikan
keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan dilaksanakan dalam
kegiatan belajar mengajar. Kuisioner yang dibagikan kepada siswa bertujuan
untuk mengetahui pengalaman awal siswa dalam pendidikan multikultural.
Pembagian kuisioner tersebut juga bertujuan untuk mengetahui seberapa
pentingnya pendidikan keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan
dibutuhkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam keterampilan membaca
kritis. Di dalam kuisioner tersebut juga tersedia kolom komentar yang akan
memberikan informasi kepada peneliti terkait strategi yang akan dibutuhkan
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dalam pembelajaran membaca kritis dan harapan dari siswa terkait buku ajar yang
akan dikembangkan. Selain itu, peneliti juga memberikan lembar pernyataan
mengenai konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Golongan) yang pernah terjadi
di Indonesia. Siswa diminta untuk membaca secara kritis konflik tersebut,
kemudian menuliskan tanggapannya dalam lembar jawab yang telah disediakan.
hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap konflik suku,
agama, ras, dan golongan yang pernah terjadi di Indonesia.
4.1.1.1 Hasil Analisis Data Observasi
Pengambilan data observasi dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2020
pada pukul 10.00-10.45 WIB di ruang kelas VIII A saat mata pelajaran Bahasa
Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri
4 Ngaglik. Penggunaan data dengan menggunakan teknik observasi bertujuan
untuk mengetahui situasi pembelajaran di kelas. Peneliti melakukan observasi
dengan berpedoman pada panduan observasi yang telah dibuat berdasarkan aspekaspek yang ingin diamati. Peneliti membagi tiga aspek yaitu kegiatan
prapembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pascapembelajaran.
Pada saat peneliti masuk ke kelas untuk mengobservasi, siswa mengikuti
pembelajaran seperti biasa. Pada kegiatan prapembelajaran, guru memulai
pembelajaran pada hari itu dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masingmasing, kemudian guru memeriksa kehadiran siswa. Guru juga menyiapkan fisik
dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru
memberikan sedikit ulasan tentang materi yang telah dipelajari di pertemuan
sebelumnya dan sesekali bertanya kepada siswa. Hal itu dilakukan agar siswa
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dapat mengingat kembali materi yang mereka peroleh sebelumnya. Setelah
melakukan review (pengulangan) guru kemudian mempersilahkan para siswa
untuk membuka buku paket Bahasa Indonesia yang akan dipelajari pada saat itu.
Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti mengamati empat
indikator pada kegiatan pembelajaran. Empat indikator tersebut yaitu mengamati
pendekatan dan strategi guru, pemanfaatan media dan sumber belajar, sikap guru
terhadap siswa, serta respon siswa terhadap pembelajaran. Masing-masing
indikator tersebut memiliki subindikator yang dijadikan peneliti sebagai pedoman
untuk melaksanakan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Berikut penjabaran dari empat indikator tersebut.
Upaya guru dalam mengajar siswa adalah bagian yang sangat penting
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Oleh sebab itu,
pendekatan dan strategi guru dalam mengajar adalah hal yang utama. Pendekatan
yang digunakan guru pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pendekatan
kooperatif. Pendekatan kooperatif ini digunakan oleh guru untuk mencapai
kompetensi yang akan dicapai, yaitu siswa dilatih untuk bekerja sama dalam
memecahkan masalah melalui kegiatan berkelompok untuk menerapkan
pengetahuan dan keterampilannya guna mencapai tujuan pembelajaran. Ceramah,
presentasi, diskusi, dan tanya jawab merupakan teknik yang diintegrasikan saat
proses pembelajaran berlangsung. Keempat teknik ini dibagi sesuai porsinya
masing-masing sehingga tidak membuat siswa jenuh dan tetap konsentrasi
mengikuti pembelajaran.
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Sebagai fasilitator, guru memanfaatkan media dan sumber belajar yang
dapat melibatkan siswa secara aktif dan efisien untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan. Media yang digunakan guru yaitu PPT (Powerpoint), video, gambar,
papan tulis, dan spidol. Siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah selesai mengerjakan tugas
yang telah diberikan oleh guru, masing-masing kelompok diminta untuk
mempersentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan
maupun pertanyaan. Guru menginginkan siswa untuk berperan aktif, kritis,
kreatif, dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan ketentuan yang
telah ditetapkan guru dalam pembelajaran tersebut, siswa merespon dengan sangat
baik. Siswa memiliki antusias yang baik terhadap proses pembelajaran. Sikap
guru di kelas juga sangat demokratis, guru selalu memberikan kesempatan pada
siswa untuk bertanya tentang hal yang mereka anggap masih membingungkan dan
hal yang ingin diketahui lebih dalam.
Aspek

terakhir

yang

diamati

oleh

peneliti

yaitu,

kegiatan

pascapembelajaran. Kegiatan pasca pembelajaran yang diamati oleh peneliti
menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa saat mengakhiri kegiatan
pembelajaran baik sekali. Guru memberikan penegasan sekaligus pengulangan
tentang materi yang sudah disampaikan. Pengulangan ini dilakukan dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang mereka terima pada hari
itu. Di akhir pembelajaran guru juga memberi tahu tentang materi yang akan
dipelajari siswa pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, guru juga meminta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

kepada siswa untuk membaca secara kritis materi tersebut sehingga saat
pembelajaran di kelas siswa sudah memahami materi yang akan dipelajari.
Berdasarkan hasil observasi, klasifikasi tiga kegiatan yaitu kegiatan
prapembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pascapembelajaran ini
sangat membantu peneliti untuk benar-benar mengamati situasi proses
pembelajaran di kelas. Pemanfaatan pendekatan kooperatif yang digunakan guru
sangat membantu siswa untuk saling bekerja sama dan menghargai orang lain.
Setiap siswa dalam kelompok tentunya memiliki tingkat kemampuan yang
berbeda dan mungkin dalam anggota kelompok juga memiliki perbedaan suku,
agama, ras, dan golongan. Dalam kegiatan diskusi tersebut juga dibagikan
kelompok secara acak. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran siswa juga
dituntut untuk membaca secara kritis dalam proses pembelajaran. Pendekatan dan
strategi yang digunakan guru sangat cocok dalam kegiatan pembelajaran Bahasa
Indonesia di kelas. Dengan adanya kegiatan berdiskusi secara berkelompok, siswa
akan dapat saling menghargai, meghormati, dan menerima adanya perbedaan yang
ada. Selain itu, kegiatan membaca kritis juga sangat penting dan diutamakan
dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia.
4.1.1.2 Hasil Analisis Data Wawancara Guru Pengampu Mata Pelajaran
Bahasa

Indonesia

Terkait

Pengembangan

Buku

Ajar

Pendidikan

Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Kegiatan wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Maret 2020 di SMP
Negeri 4 Ngaglik. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Ibu Purwanti,
S.Pd. selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar
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kelas VIII A di SMP Negeri 4 Ngaglik. Ibu Purwanti, S.Pd. berpendapat bahwa
siswa SMP Negeri 4 Ngaglik memiliki beberapa perbedaan seperti, perbedaan
suku, agama, ras, dan golongan. Ada yang beragama, Islam, Katolik, Kristen, dan
Hindu. Selain itu, ada juga yang berasal dari luar daerah seperti, Medan, Papua,
Bali.
Dalam menghadapi perbedaan yang ada, guru pengampu mengatakan
bahwa mereka tetap bersatu, tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain.
Bahkan yang beragama Hindu ketika mata pelajaran agama, mereka tidak mau
keluar kelas. Dia tetap di kelas mendengarkan pembelajaran agama yang lain,
karena guru agama Hindu satu Kabupaten hanya ada satu jadi gurunya keliling.
Guru pengampu mengatakan bahwa selama ini, di sekolah SMP Negeri 4 Ngaglik
belum ada konflik tentang perbedaan yang ada. Apabila ada konflik mengenai
perbedaan, guru akan selalu memberikan nasihat dengan baik agar siswa tidak
membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sesama teman harus saling menghargai
dan menghormati. Kesimpulannya, para siswa saling bertoleransi dengan adanya
perbedaan.
Peneliti juga memperoleh informasi bahwa pendidikan multikultural
sangat penting diintegrasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dengan
dibekali pengetahuan mengenai pendidikan multikultural anak akan terbiasa untuk
saling menghormati, sehingga nanti kedepannya mereka akan menjadi masyarakat
yang baik jika berada di lingkungan yang memiliki perbedaan. Selain itu, para
siswa juga memiliki sikap dari nilai-nilai multikultural. Dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia guru pengampu sudah menanamkan pendidikan multikultural,
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tetapi tidak secara langsung. Misalnya, dalam kegiatan berkelompok tidak boleh
pilih-pilih, kadang dibuat acak, kadang sesuai tempat duduk, dan kadang campur
atau berhitung. Semua sama tidak ada yang membeda-bedakan.
Berdasarkan hasil wawancara terkait referensi bahan ajar yang digunakan,
guru pengampu mengatakan bahwa ada sumber belajar yang berhubungan dan
mendukung adanya keragaman suku, agama, ras, dan golongan yaitu novel.
Banyak novel yang berasal dari beberapa daerah. Guru pengampu memberikan
tugas kepada para siswa untuk membaca novel, kemudian meminta siswa untuk
membuat teks ulasan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan minat baca
siswa. Menurut guru pengampu, kendati sudah menggunakan referensi buku yang
berhubungan dengan multikultural seperti novel, namun beliau belum memiliki
buku ajar Bahasa Indonesia yang khusus yang berhubungan dengan keragaman
suku, agama, ras, dan golongan. Guru pengampu menegaskan bahwa

tidak

mungkin setiap saat harus menyediakan materi sendiri. Belum tentu juga yang
dibuat sendiri baik sehingga guru pengampu memakai buku ajar secara bergantian
mana yang lebih cocok digunakan.
Mengenai pengembangan buku ajar pendidikan multikultural dalam
pembelajaran keterampilan membaca kritis, menurut guru pengampu, buku ajar
yang menarik dan tidak membosankan adalah buku ajar yang baik dari segi
tampilannya, isinya, ada gambarnya, ada soal latihannya, dan sesuai dengan
kurikulum. Selain itu, dilengkapi dengan bacaan yang menarik supaya
meningkatkan keterampilan membaca siswa karena minat membaca siswa kurang.
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Guru pengampu mengatakan bahwa buku ajar tersebut sangat dibutuhkan dan
sangat membantu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.
Harapan guru pengampu terkait dengan buku ajar yang dikembangkan
yaitu buku ajar yang disusun sesuai dengan kaidah pembuatan buku ajar, buku
ajar disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, buku ajar
yang disusun semenarik mungkin dan materi yang dibahas sesuai dengan jenjang
pendidikan yang dituju, serta memasukkan pendidikan multikultural pada materi
pembelajaran, seperti pada teks pembelajaran maupun soal-soal latihan. Selain itu,
diberikan rangkuman pada setiap babnya dan diberikan soal-soal latihan sehingga
para siswa akan semakin mudah memahami materi tersebut. Guru pengampu
menegaskan bahwa kegiatan diskusi juga harus diberikan supaya siswa bisa
belajar saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi dengan adanya
perbedaan yang ada.
4.1.1.3 Hasil Analisis Data Wawancara Siswa Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia Terkait Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Multikultural
dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Kegiatan wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 Maret 2020 di SMP
Negeri 4 Ngaglik. Peneliti melakukan wawancara terhadap lima siswa kelas VIII
A yang dipilih secara acak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti, lima siswa yang menjadi responden mengatakan bahwa di kelas mereka
ada beberapa teman yang memiliki pebedaan. Pada saat wawancara berlangsung
peneliti bertanya “Apakah di kelas Anda ada teman yang memiliki perbedaan,
seperti perbedaan suku, agama, ras dan golongan?” seluruh siswa menjawab
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“Ada. Perbedaan yang ada yaitu perbedaan agama, ras, dan golongan. Ada
agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu. Selain itu, ada perbedaan warna kulit,
bentuk rambut, dan perbedaan golongan sosial”. Seluruh siswa yang menjadi
responden dalam wawancara berpendapat bahwa di kelas mereka ada beberapa
siswa yang memiliki perbedaan yaitu perbedaan agama, suku, ras, dan golongan.
Bagi beberapa siswa dengan adanya perbedaan suku, agama. ras dan
golongan tidak menimbulkan suatu permasalahan dan dianggap akan menjadi
lebih indah. Pada saat wawancara berlangsung peneliti bertanya “Bagaimana
tanggapan Anda dengan adanya perbedaan tersebut?”, siswa memberikan
jawaban “Bagi saya dengan adanya perbedaan itu indah, karena kita bisa saling
berbagi dan saling bertukar pengalaman, sehingga akan menambah pengetahuan
bagi kita mengenai perbedaan yang ada dan semakin merasakan indahnya
diantara perbedaan”. Siswa beranggapan bahwa perbedaan yang ada akan
membuat lebih indah dan dapat merasakan adanya perbedaan dengan cara berbagi
dan bertukar pengalaman. Namun, ada satu siswa yang menjawab “adanya
perbedaan akan lebih bervarasi, karena kita dapat saling mengenal perbedaan
satu dengan yang lainnya”. Perbedaan yang ada mambuat para siswa bisa
menambah pengetahuan dengan saling mengenal dan berbagi. Peneliti
menyimpulkan

bahwa

perbedaan

yang

ada

tidak

menimbulkan

suatu

permasalahan.
Para siswa dalam menghadapi suatu perbedaan terkadang juga ada
beberapa yang belum bisa menerima hal tersebut. Pada saat wawancara
berlangsung

peneliti bertanya “Apabila di kelas Anda ada teman yang
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mengucilkan atau mengejek adanya perbedaan misalnya, perbedaan agama.
Bagaimana pendapat Anda terhadap konflik tersebut ?”. Ada empat siswa yang
berpendapat “Dalam menghadapi konflik tersebut kita seharusnya memberikan
nasihat agar tidak mengejek dan mengucilkan teman yang memiliki perbedaan.
Jadi, sesama manusia kita harus saling menyayangi”. Namun, ada juga salah satu
siswa yang menjawab “Menengur agar tidak mengucilkan dan mengejek satu
sama lain, karena kita dihadapan Tuhan sama tidak ada yang berbeda”.
Tanggapan siswa dalam menghadapi konflik tersebut sangatlah baik, karena
dihadapan mereka kita sebagai manusia harus saling menyayangi satu dengan
yang lain.
Bagi siswa, pendidikan multikultural dianggap penting untuk diterapkan
dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat wawancara berlangsung peneliti bertanya
“Menurut Anda, apakah pendidikan multikultural penting atau tidak untuk
diterapkan?” siswa memberikan jawaban “Sangat penting, karena kita bisa
belajar untuk menghargai dan menghormati sesama teman yang memiliki
perbedaan”. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat menanamkan sikap saling
menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Selain itu, ada siswa juga
yang menjawab “Sangat penting untuk diterapkan, karena kita bisa saling
mengenal suku-suku lain, memperluas wawasan, saling belajar menghargai, dan
bertoleransi”. Penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran tidak
hanya menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati, tetapi juga bisa
mengenal dan memperluas wawasan. Hal tersebut akan meningkatkan rasa
toleransi antar sesama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

Pada saat melakukan wawancara, peneliti bertanya “Selama Anda
mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia, apakah pendidikan keberagaman
suku, agama, ras, dan golongan sudah diterapkan dalam materi pembelajaran?”.
Selama mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia, ada empat siswa merasa
bahwa “Dalam materi belum diterapkan, tetapi dalam kegiatan berkelompok
sudah diterapkan. Dalam kegiatan berkelompok guru selalu membagi kelompok
secara acak tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain”. Namun, ada satu
siswa yang berpendapat “Pendidikan multikultural sudah diterapkan dalam
materi pembelajaran. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa “Pendidikan
multikultural dipelajari pada mata pelajaran PKN”.
Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan
dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar untuk
memperoleh informasi dan pengalaman, sehingga dapat mempermudah aktivitas
belajar. Pada saat melakukan wawancara, peneliti bertanya “Selama Anda
mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia, apakah ada sumber belajar yang
berhubungan dan mendukung keberagaman suku, agama, dan golongan?”.
Empat siswa mengatakan “Belum ada sumber yang mendukung keberagaman
suku, agama, ras, dan golongan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia”.
Namun, ada satu siswa yang berpendapat “Tekadang ada beberapa, seperti teksteks

bacaan”.

Selain

itu,

ada

juga

yang

berpendapat

“Pendidikan

keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan dipelajari pada mata pelajaran
PKN dan IPS”. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan buku ajar
pendidikan multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca kritis.
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Bagi siswa pendidikan multikultural sangat penting dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia, selain itu ada juga harapan yang harus diungkapkan jika
pendidikan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan diterapkan dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti
bertanya “Apa harapan Anda jika pendidikan keberagaman suku, agama, ras,
dan golongan di terapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia?”. Ada tiga
siswa yang mengungkapan harapannya yaitu “Agar kita bisa saling menghormati
satu dengan yang lain dan tidak membeda-bedakan”. Hal ini akan mengurangi
rasa intoleran antar sesama manusia. Namun, ada dua siswa yang menjawab
“Agar dapat mengurangi konflik SARA dan dapat saling bertoleransi dengan
adaya perbedaan”. Siswa tersebut beranggapan pendidikan keberagaman suku,
agama, ras, dan golongan jika diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
tidak hanya menumbuhkan rasa toleransi antar perbedaan tetapi juga mengurangi
konflik SARA.
Buku ajar adalah sumber belajar yang akan dikembangkan oleh peneliti.
Penyusunan buku ajar yang menarik akan mempengaruhi keberhasilan dalam
kegiatan pembelajaran. Pada saat wawancara berlangsung peneliti bertanya
“Menurut Anda, buku ajar yang menarik dan tidak membosankan itu seperti
apa?”. Ada dua siswa yang menjawab “Buku ajar yang memberikan banyak
bacaan yang menarik dan diberikan gambar-gambar yang menarik”. Siswa
tersebut betanggapan bahwa memberikan bacaan disertai gambar akan lebih
menarik dan tidak membosankan. Selain itu, ada juga siswa yang menjawab
“Buku ajar yang berisikan materi pembelajaran, ringkasan materi, dan latihan.
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Hal tersebut akan mempermudah saya dalam mempelajari dan meningkatkan
kegiatan belajar saya”. Siswa tersebut beranggapan bahwa buku ajar yang
menarik dan tidak membosankan yaitu buku ajar memberikan materi
pembelajaran, ringkasan, dan latihan.
Buku ajar disusun selain menarik juga harus sesuai dengan penyusunan
buku ajar sehingga buku tersebut layak digunakan dalam proses pembelajaran.
pada saat wawancara berlangsung peneliti bertanya “Menurut Anda, buku ajar
yang layak digunakan untuk pembelajaran Bahasa Indonesia membaca kritis
terintegrasi dengan pendidikan multikultural (keanekaragaman suku, agama, ras,
dan golongan) itu seperti apa?”. Berdasarkan hasil wawancara, empat siswa
mengatakan buku ajar yang layak digunakan yaitu “Buku ajar yang mudah
dipahami dari segi kebahasaannya, memberikan banyak bacaan, dan diberikan
kegiatan diskusi”. Para siswa tersebut beranggapan bahwa kebahasaan dalam
buku ajar sangat penting diperhatikan. Selain itu, bacaan dan kegiatan diskusi
harus disertakan. Kegiatan diskusi bertujuan untuk meningkatkan sikap saling
menghargai dan menghormati adanya perbedaan pendapat. Selain itu, kegiatan
diskusi dilakukan agar bisa saling menerima adanya perbedaan. Namun, siswa
lainnya mengatakan “Buku ajar yang didalamnya diberikan pendidikan karakter
dan disertai bacaan mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan”.
Siswa tersebut beranggapan pendidikan karakter juga penting diberikan dan
keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dapat diintegrasikan dalam teks
bacaan.
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Dalam sebuah buku ajar, terdapat beberapa komponen yang perlu
diperhatikan. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti bertanya “Jika peneliti
menyusun buku ajar membaca kritis terintegrasi dengan pendidikan multikultural,
komponen apa yang paling Anda diperhatikan?”. Menurut empat siswa
“komponen yang paling penting adalah materi”. Namun, siswa lainnya
mengatakan “Pengemasan dan desain adalah komponen yang paling penting”.
Selain itu, satu siswa menganggap “komponen yang paling penting dalam sebuah
buku ajar adalah contoh teks bacaan”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa
komponen paling penting dalam penyusunan buku ajar yaitu materi, contoh teks
bacaan, dan desain dibuat semenarik mungkin.
Dari wawancara yang dilakukan, peneliti mengambil simpulan bahwa
siswa memiliki perbedaan di kelasnya yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan
golongan. Perbedaan yang ada tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi siswa.
Hal itu terlihat pada penjelasan di atas jika para siswa beranggapan bahwa
perbedaan itu indah, karena bisa saling berbagi dan bertoleransi. Dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia, sebagian besar para siswa menganggap bahwa
pendidikan multikultural belum diterapkan dalam materi pembelajaran. Para siswa
menyatakan pendidikan multikultural lebih diterapkan oleh guru dalam kegiatan
berkelompok. Untuk itu, para siswa berharap agar diberikan sumber belajar yang
mendukung pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa Indonesia,
seperti buku ajar. Berdasarkan hasil wawancara di atas, bagi para siswa komponen
yang paling penting dalam penyusunan buku ajar yaitu materi dan contoh teks
yang dintegrasikan dengan pendidikan multikultural. Contoh teks dalam buku ajar
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tersebut tidak hanya untuk meningkatkan sikap toleransi antar sesama, tetapi juga
akan semakin meningkatkan kegiatan membaca kritis para siswa. Selain itu, para
siswa juga menganggap jika pendidikan multikultural sangat penting untuk
diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan adanya pendidikan
multikultual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, para siswa beranggapan
bahwa konflik bernuansa SARA akan semakin berkurang.
4.1.1.4 Hasil Analisis Data Kebutuhan Awal Siswa Terkait Pengembangan
Buku Ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan
Membaca Kritis
Peneliti melakukan studi awal untuk memperoleh informasi tentang
pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Studi awal
dilakukan terhadap 31 siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Ngaglik selaku peserta
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti membagikan kuisioner untuk diisi oleh
siswa tersebut. Pengisian kuisioner oleh siswa berlangsung di ruang kelas VIII A,
pada hari Jumat, 13 Maret 2020. Kuisioner yang dibagikan kepada siswa tersebut
bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan multikultural bagi siswa,
penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, serta
mendapatkan masukan terkait produk yang dikambangkan oleh peneliti, yaitu
buku ajar pendidikan multikultural dalam pembelajaran keterampilan membaca
kritis untuk siswa SMP Kelas VIII. Berikut ini disajikan tabel rata-rata kuisioner
analisis kebutuhan siswa.
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Awal Siswa

No

Deskripsi Penelitian

1

Sekolah memiliki tanggung jawab
untuk memberikan pendidikan
multikultural.
Pendidikan keberagaman suku,
agama, ras, dan golongan dalam
dunia pendidikan sangat bermanfaat
bagi saya.
Pendidikan keberagaman suku,
agama, ras, dan golongan dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia
perlu diterapkan dari segi sikap
sosial (kegiatan berkelompok).
Ketika pelajaran Bahasa Indonesia
guru selalu memberikan pendidikan
keberagaman suku, agama, ras dan
golongan kepada saya.
Materi pembelajaran Bahasa
Indonesia yang memasukkan
pendidikan keberagaman suku,
agama, ras, dan golongan
bermanfaat bagi saya.
Saya senang hidup berdampingan
dengan keberagaman suku, agama,
ras dan golongan.
Saya menjalani hubungan yang baik
dengan semua teman tanpa
memedulikan perbedaan suku,
agama, ras, dan golongan.
Dalam pergaulan sehari-hari, saya
tidak melihat latar belakang
perbedaan suku, agama, ras, dan
golongan.
Saya berteman dengan siapapun
tanpa membedakan suku, agama,
ras, dan golongan.

2

3

4

5

6

7

8

9

∑
Skor
(n=31)

%

Kategori

133

4,29

86%

Sangat
Setuju

140

4,52

90%

Sangat
Setuju

130

4,19

84%

Sangat
Setuju

103

3,32

66%

Setuju

126

4,06

81%

Sangat
Setuju

145

4,68

94%

Sangat
Setuju

141

4,55

91%

Sangat
Setuju

135

4,35

87%

Sangat
Setuju

149

4,81

96%

Sangat
Setuju
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No

Deskripsi Penelitian

10

Saya menghargai dan menghormati
teman saya meskipun berbeda suku,
agama, ras, dan golongan.
Penggunaan buku ajar dapat
mempermudah pembelajaran
Bahasa Indonesia.
Buku ajar Bahasa Indonesia yang di
dalamnya berisikan gambar akan
semakin menarik dan tidak
membosankan.
Buku ajar Bahasa Indonesia yang di
dalamnya terdapat berbagai macam
judul bacaan yang menarik, sangat
memengaruhi semangat saya untuk
membaca secara kritis.
Buku ajar membaca kritis
terintegrasi dengan pendidikan
multikultural layak digunakan
dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia.
Buku ajar membaca kritis yang
berisikan pendidikan multikultural
sangat bermanfaat untuk saya.

11

12

13

14

15

∑
Skor
(n=31)

%

Kategori

147

4,74

95%

Sangat
Setuju

132

4,26

85%

Sangat
Setuju

128

4,13

83%

Sangat
Setuju

132

4,26

85%

Sangat
Setuju

123

3,97

79%

Sangat
Setuju

129

4,16

83%

Sangat
Setuju

132,87

4,29

86%

Sangat
Setuju

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa siswa sangat setuju pada
semua pernyataan yang ada dalam kuisioner analalisis kebutuhan dengan skor
rata-rata keseluruhan aspek sebesar 4,29 atau 86% dan berkategori “sangat
setuju”. Aspek Saya berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama,
ras, dan golongan memiliki skor rata-rata tertinggi pada tabel di atas, yaitu
sebesar 4,81 atau 96%, sedangkan aspek yang memiliki skor rata-rata terendah
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yaitu, Ketika pelajaran Bahasa Indonesia guru selalu memberikan pendidikan
keberagaman suku, agama, ras dan golongan kepada saya sebesar 3,32 atau 66%.
Dari data yang telah dipaparkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa
siswa telah menerapkan pendidikan multikultural. Para siswa bertemen dengan
siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Akan tetapi masih
ada siswa yang mengemukakan bahwa ketika pembelajaran Bahasa Indonesia
guru tidak selalu memberikan pendidikan keberagaman suku, agama, ras, dan
golongan. Hal tersebut dikarenakan referensi pendidikan multikultural dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia belum banyak ditemukan. Dari tabel di atas juga
menunjukkan kesadaram siswa terhadap pentingnya pendidikan multikultural.
Oleh karena itu, Buku ajar pendidikan multikultural dalam pembelajaran
keterampilan membaca kritis sangat bermanfaat untuk siswa cukup banyak, yaitu
83% dari jumlah responden.
Selain itu, peneliti juga menganalisis komentar siswa terhadap pengalaman
awal siswa dalam pendidikan multikultural dalam pembelajaran keterampilan
membaca kritis. Komentar-komentar yang dituliskan oleh para siswa menjawab
pertanyaan terkait strategi yang dibutuhkan dalam pendidikan multikultural dalam
pembelajaran keterampilan membaca kritis dan harapan siswa terkait buku ajar
yang akan dikembangkan. Dari beberapa komentar yang ada, peneliti menandai
tiga komentar dengan jawaban terbanyak pada setiap butir pertanyaan. Pada
pertanyaan pertama yaitu strategi yang dibutuhkan dalam pembelajaran
keterampilan membaca kritis, terdapat tiga komentar terbanyak yaitu: membaca
buku-buku bacaan yang judulnya menarik (15 responden), mencermati dan
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memahami teks bacaan (9 responden), ketika pembelajaran di kelas guru sering
memberikan teks bacaan kepada siswa (7 responden). Pada pertanyaan kedua
yaitu tentang harapan siswa terkait buku ajar yang akan dikembangkan, terdapat
tiga komentar terbanyak yaitu: menarik untuk dipelajari oleh siswa (19
responden), sarat akan nilai-nilai yang edukatif yang berguna bagi kehidupan (8
responden), mudah dipelajari oleh siswa (8 responden). Berikut ini tabel berisi
kesimpulan dari kolom komentar pada kuisioner analisis kebutuhan siswa.
Tabel 4.2 Kesimpulan Kolom Komentar pada Kuisioner
Analisis Kebutuhan Siswa
No

Topik Pertanyaan

1

Pendapat siswa mengenai
stretegi yang dibutuhkan
dalam pembelajaran
keterampilan membaca
kritis
Harapan siswa terkait buku
ajar yang akan
dikembangkan

2

Kesimpulan Komentar
a. Membaca buku-buku bacaan yang
judulnya menarik
b. Mencermati dan memahami teks bacaan
c. Ketika pembalajaran di kelas guru sering
memberikan teks bacaan kepada siswa
a. Menarik untuk dipelajari oleh siswa
b. Sarat akan nilai-nilai yang edukatif yang
berguna bagi kehidupan
c. Mudah dipelajari oleh siswa

Berdasarkan analisis komentar tentang strategi yang dibutuhkan dalam
pembelajaran keterampilan membaca kritis dan harapan siswa terkait buku ajar
yang akan dikembangkan tersebut, maka peneliti akan mencoba untuk
mengembangkan buku ajar sesuai dengan kebutuhan siswa.
4.1.1.5 Hasil Analisis Pendapat Siswa Mengenai Konflik Suku, Agama,
Ras/etnis, dan Golongan yang Pernah Terjadi di Indonesia
Pengambilan data deskripsi pendapat siswa mengenai suku, agama, ras,
dan golongan dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Maret 2020 pada pukul 10.00-
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11.30 WIB di ruang kelas VIII A saat mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Ngaglik.
Peneliti membagikan 10 pernyataan yang berisi mengenai beberapa konflik suku,
agama, ras, dan golongan yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam pernyataan
tersebut terbagi menjadi tiga konflik suku, dua konflik agama, dua konflik
ras/etnis, dan tiga konflik golongan. Siswa diminta untuk membaca secara kritis
pernyataan mengenai konflik yang telah diberikan peneliti, kemudian siswa
diminta untuk menuliskan pendapatnya mengenai konflik yang telah disajikan
dalam pernyataan tersebut. Penggunaan data ini bertujuan agar siswa mengetahui
perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Selain itu, data
ini

juga

bertujuan

untuk

mengetahui

seberapa

pentingnya

pendidikan

multikultural dan seberapa besarnya sikap toleransi siswa terhadap perbedaan
yang ada.
4.1.1.5.1 Hasil Analisis Pendapat Siswa Mengenai Konflik Suku yang Pernah
Terjadi di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang penuh dengan
keberagaman. Salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah
keberagaman suku, misalnya suku Madura, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak,
dll. Meskipun dipenuhi dengan keberagaman, Indonesia memiliki semboyan
Bhinneka Tunggal Ika yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap Satu Jua. Hal itu
yang mengikat keberagaman

Indonesia

dan diharapkan mampu

untuk

mempersatukan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, pada
kenyataannya Bhinneka Tunggal Ika yang diharapkan dapat mempersatukan
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bangsa Indonesia belum dimanfaatkan dengan baik. Jutaan masyarakat Indonesia
dengan pikiran yang berbeda-beda, sering dilanda konflik karena perbedaan yang
dimiliki. Salah satu konflik antar suku yang pernah terjadi di Indonesia yaitu
konflik antar suku Madura dan suku Dayak yang terjadi pada tahun 2001. Konflik
tersebut dikenal dengan Tragedi Sampit.
Berdasarkan hasil pendapat siswa terhadap salah satu konflik yang pernah
terjadi di Indonesia yaitu Tragedi sampit, seluruh siswa berpendapat bahwa
konflik tersebut tidak pantas diterapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia
yang memiliki keberagaman suku. Ada 12 responden yang menyatakan bahwa
konflik tersebut alangkah baiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah,
bukan dengan tindakan kekerasan sehingga akan terciptanya kedamaian. Ada 9
responden menyatakan bahwa kita harus menghargai dan menghormati
perbedaan yang ada agar terciptanya kerukunan dengan suku lain. Ada 6
responden menyatakan bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan
jalur hukum supaya jelas dan pasti kebenarannya. Ada 4 responden menyatakan
bahwa konflik tersebut tidak pantas dilakukan karena kita sebagai Warga Negara
Indonesia harus saling menerima adanya perbedaan dan menjaga kesatuan
negara Indonesia.
Konflik antar suku tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat saja,
tetapi di lembaga pendidikan juga sering kali terjadi. Perbedaan tersebut terkadang
menimbulkan permasalahan misalnya, ada beberapa siswa belum bisa saling
menghormati dengan suku lain, mereka beranggapan bahwa sukunya yang paling
unggul, bahkan mereka meremehkan teman yang berbeda suku dengannya.
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Seluruh siswa berpendapat bahwa konflik tersebut tidak cocok untuk diterapkan
terutama di lembaga pendidikan yang memiliki keanekaragaman, salah satunya
keanekaragaman suku. Ada 10 responden yang berpendapat bahwa kita harus
bisa menghilangkan sikap primodialisme, baik dalam lembaga pendidikan
maupun lingkungan masyarakat. Dimanapun kita berada kita harus bisa saling
menghormati siapapun meski berbeda suku. Ada 7 responden yang berpendapat
bahwa kita harus bisa menghargai setiap suku yang berbeda, karena setiap suku
itu sama. Untuk itu, kita harus bisa saling menjaga perasaan sesama teman agar
tidak terjadi permasalahan. Ada 6 responden berpendapat bahwa lembaga
pendidikan perlu memberikan edukasi dan penyuluhan tentang perbedaan,
sehingga kita memiliki pengetahuan mengenai keanekaragaman yang ada di
negara Indonesia. Hal teresebut bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas
para siswa. Ada 4 responden yang berpendapat bahwa kita harus belajar untuk
bisa menerima perbedaan yang ada, karena perbedaan itu indah. Tidak
sewajarnya keberagaman itu dijadikan sebuah ladang permusuhan. Ada 3
responden yang berpendapat bahwa kita tidak boleh meremehkan perbedaan suku,
karena semua suku itu sama. Semua suku mempunyai keunggulan masing-masing.
Ada 2 responden berpendapat bahwa dengan adanya keanekaragaman suku, patut
kita syukuri dan kita lestarikan bersama.
Keragaman yang ada di Indonesia juga merupakan sebuah sebuah potensi
sekaligus tantangan. Terkadang ada beberapa orang yang belum bisa menerima
adanya perbedaan. Salah satu contoh dalam kegiatan berkelompok. Guru meminta
siswa untuk melakukan kegiatan berkelompok, terkadang mereka lebih memilih
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teman yang mempunyai persaamaan salah satunya persamaan suku. Seluruh siswa
berpendapat bahwa konflik tersebut tidak cocok diterapkan di negara kita.
Berdasarkan hasil pendapat siswa terhadap konflik tersebut, ada 14 responden
yang menyatakan pendapatnya bahwa kita sesama manusia diciptakan oleh Tuhan
yang Maha Esa untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk itu, sebagai
Warga Negara Indonesia harus belajar untuk merima perbedaan yang ada,
seperti perbedaan suku. Salah satu cara yang dapat kita terapkan yaitu bersikap
baik dan sopan dengan siapapun tanpa mempedulikan perbedaan yang ada. Ada
12 responden yang menyatakan bahwa dalam kegiatan berkelompok kita tidak
boleh pilih-pilih teman, karena pada dasarnya semua manusia itu sama. Kita
harus dapat bergaul dan berinteraksi dengan siapapun. Kegiatan berkelompok
merupakan salah satu cara agar kita bisa saling berbagi dan bertukar informasi
mengenai perbedaan yang ada. Ada 7 responden yang berpendapat bahwa guru
harus sering memperhatikan dan memberikan nasihat secara baik kepada siswa
agar mereka memahami dan mengerti adanya perbedaan, seperti perbedaan
suku. Selain itu, guru juga perlu memberikan pembelajaran mengenai
keberagaman yang ada di Indonesia. Ada 5 responden yang berpendapat bahwa
dalam kegiatan berkelompok alangkah baiknya dibagi secara acak oleh guru
sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Beradasarkan hasil pendapat siswa mengenai konflik suku yang pernah
terjadi di Indonesia seperti, konflik Tragedi Sampit dan konflik di lembaga
pendidikan peneliti menyimpulkan pendapat para siswa bahwa seluruh siswa
menyatakan konflik tersebut tidak pantas diterapkan di negara kita yang dikenal
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sebagai salah satu Negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Selain itu,
peneliti menganggap bahwa seluruh siswa sudah bisa menerima adanya
keberagaman salah satunya keberagaman suku. Hal tersebut dibuktikan dari
pendapat para siswa yang menuliskan tanggapannya secara bijak dan positif. Para
siswa menyatakan alangkah baiknya konflik tersebut diselesaikan dengan cara (1)
bermusyawarah, (2) menghormati dan menghargai perbedaan, (3) diselesaikan
dengan jalur hukum, (4) saling menerima adanya perbedaan yang ada, (5)
menghilangkan sikap primodialisme, (6) tidak boleh meremehkan perbedaan, (7)
bersikap baik dan sopan dengan siapapun tanpa memandang perbedaan, (8)
mensyukuri adanya perbedaan, dan (9) tidak pilih-pilih teman. Para siswa juga
mengharapkan agar guru memberikan nasihat dan penyuluhan ataupun edukasi
pembelajaran

mengenai

pendidikan

keanekaragaman

guna

menambah

pengetahuan dan wawasan mengenai keragaman yang ada di Negara Indonesia.
4.1.1.5.2 Hasil Analisis Pendapat Siswa Mengenai Konflik Agama Pernah
Terjadi di Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki keberagaman
dalam kehidupan masyarakatnya. Selain memiliki suku bangsa yang beragam,
Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Terdapat enam agama yang resmi
diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan
Konghucu. Melihat Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam tersebut,
kerukunan antar masayakat terutama antar umat beragama menjadi salah satu hal
yang sangat penting diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kita ketahui bersama bahwa permusuhan yang dipicu agama
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merupakan salah satu penyebab utama permasalahan krusial yang dapat membuat
masyarakat di suatu negara terpecah belah, saling bermusuhan yang akhirnya
berujung pada pertikaian yang berkepanjangan. Sudah banyak contoh di negara
Indonesia yang tidak bisa menjunjung toleransi umat beragama. Salah satu konflik
beragama dimasyarakat yaitu, aksi penyerangan terhadap kegiatan umat beragama
yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata tajam yang melakukan teror membabi
buta di gereja St Lidwina Bedog yang terletak di desa Trihanggo, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman.
Berdasarkan hasil pendapat siswa terhadap konflik agama tersebut, seluruh
siswa tidak setuju dan menganggap hal tersebut sangat tidak terpuji jika
diterapkan di negara kita yang memiliki keberagaman agama. Ada 13 responden
menyatakan pendapatnya bahwa alangkah baiknya kita sebagai Warga Negara
Indonesia harus bisa saling menghargai perbedaan agama dengan menumbuhkan
sikap toleransi beragama. Ada 9 responden mengungkapkan bahwa sebaiknya
diberikan pendidikan keanekaragaman agama dalam pembelajaran supaya bisa
saling menyadari bahwa perbedaan itu indah dan patut untuk dijaga bersama.
Ada 6 responden mengungkapkan pendapatnya bahwa konflik tersebut lebih baik
diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melakukan terror membabi buta,
sehingga tidak akan mengganggu kenyamanan orang yang sedang beribadah.
Ada 5 responden mengungkapkan pendapatnya bahwa kita harus saling
menghormati perbedaan yang ada, karena semua orang memiliki hak dan
kewajiban untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
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Konflik agama tidak hanya terjadi di masyarakat saja, tetapi di lembaga
pendidikan juga sering terjadi. Salah satu contoh yaitu, tidak bisa menghargai
pendapat orang lain dalam kegiatan berkelompok karena perbedaan agama,
bahkan menganggap pendapat orang tersebut tidak pernah benar dan selalu
ditentang. Hal tersebut menimbulkan konfik. Berdasarkan pendapat seluruh para
siswa, perbuatan tersebut tidak baik dan tidak sepantasnya dilakukan di negara
kita. Seluruh siswa tidak setuju apabila masih ada konflik seperti itu. Ada 15
responden yang menyatakan bahwa sebagai makhluk sosial yang saling
membutuhkan satu sama lain, kita harus bisa menghormati pendapat orang lain
tanpa memandang perbedaan yang ada. Salah satu contoh, kita mendengarkan
orang yang mengemukakan pendapatnya dan memberikan kesempatan buat orang
lain mengemukakan pendapatnya siapa tau pendapat mereka lebih baik dan bisa
diterima. Apabila kita menghormati pendapat orang lain, pendapat kita pastinya
akan dihargai, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan. Ada 13
responden menyatakan pendapatnya bahwa kita harus bisa menerima pendapat
orang lain dengan baik, karena tidak semua orang berani mengemukakan
pendapatnya. Apabila tidak bisa menghargai pendapat orang lain, kita akan
dinilai sebagai orang yang egois dan akan memecah tali persaudaraan, karena
hal tersebut sangat tidak terpuji. Ada 7 responden yang berpendapat bahwa
apabila ada orang yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain karena
perbedaan, kita harus menasihatinya dengan baik supaya kerukunan tetap
terjaga. Jangan pernah menganggap pendapat kita dan pendapat orang lain yang
sama dengan kita selalu benar.
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Berdasarkan hasil pendapat siswa mengenai konflik agama yang pernah
terjadi di Indonesia, yaitu konflik aksi penyerangan terhadap kegiatan umat
beragama di gereja St Lidwina Bedog dan konflik tidak bisa menghargai pendapat
orang lain dalam kegiatan berkelompok karena perbedaan agama, peneliti
menyimpulkan bahwa seluruh siswa tidak setuju jika konflik tersebut terjadi di
negara kita. Para siswa beranggapan bahwa konflik tersebut sangat tidak terpuji
dan tidak sepantasnya diterapkan di negara kita. Selain itu, para siswa juga
memberikan pendapatnya dengan memberikan solusi konflik tersebut secara baik.
Peneliti menyimpulkan bahwa seluruh siswa bisa menerima adanya perbedaan.
Hal tersebut dibuktikan dari pendapat para siswa yang menuliskan tanggapannya
yaitu: (1) menumbuhkan sikap toleransi, (2) diselesaikan secara kekeluargaan, (3)
menghormati perbedaan, (4) menerima pendapat orang lain, dan (5) apabila terjadi
konflik seperti itu kita harus menasihatinya. Para siswa juga menekankan bahwa
perlu diberikan pendidikan mengenai keanekaragaman agama dalam pembelajaran
supaya siswa lebih memahami makna keberagaman yang ada. Jadi, keragaman
Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah
seharusnya, sesama masyarakat saling menjaga keragaman yang ada di Indonesia.
Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dulu menjadi rusak. Kita
sebagai Warga Negara Indonesia harus tetap menjaga keberagaman ini agar tetap
lestari.
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4.1.1.5.3 Hasil Analisis Pendapat Siswa Mengenai Konflik Ras/etnis yang
Pernah Terjadi di Indonesia
Negara kita dikenal sebagai negara kepulauan yang penuh kekayaan serta
keragaman. Selain memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa, negara
kita juga memiliki keanekaragaman rasa atau etnis. Ras adalah golongan bangsa
berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan
ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna
kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, warna
mata, dan ciri fisik lainnya. Keberagaman ras yang dimiliki masyarakat Indonesia
disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah
penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia.
Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras MalayanMongoloid, ras Melanesoid, ras Astatis Mongoloid, dan ras Kaukosoid. Kondisi
masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan
berbagai konflik. Salah satu konflik ras yang kerap terjadi yaitu perilaku
diskiminasi di sekolah, misalnya anak dengan rasa atau etnis tertentu di bully
karena dianggap berbeda dengan teman-temannya.
Berdasarkan hasil pendapat siswa terhadap konflik ras tersebut, peneliti
menyimpulkan bahwa seluruh siswa tidak setuju dengan perbuatan bullying
akibat adanya perbedaan. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah
penghalang untuk bisa bekerjasama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih
baik. Ada 13 responden menyatakan bahwa sebaiknya kita berteman dengan
siapapun tanpa memandang perbedaan dan menerima apa adanya. Perbedaan itu
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untuk memperkuat NKRI bukan memecah belah ataupun merusak NKRI. Jadikan
keberagaman menjadi momentum untuk persatuan. Ada 9 responden menyatakan
pendapatnya bahwa semua siswa harus saling mengamalkan dan menjunjung
tinggi semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu
caranya yaitu, menghormati orang lain dengan tidak melakukan tindakan bullying
sehingga tidak akan menimbulkan konflik di sekolah maupun di masyarakat. Ada
7 responden menyatakan pendapatnya bahwa sekolah perlu memberikan
pembelajaran mengenai keragaman ras atau etnis melalui mata pelajaran. Hal
tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa saling bersatu tanpa
memandang perbedaan. Ada 4 responden yang berpendapat bahwa seharusnya
kita sebagai manusia harus saling menyayangi meskipun ada perbedaan. Salah
satu caranya yaitu, kita tidak boleh melakukan tindakan bullying, karena hal
tersebut merupakan tindakan yang berdosa dan korban bullying akan menjadi
trauma. Selain itu, tindakan bullying juga dapat menyakitkan hati orang lain dan
orang yang dibully bisa menyimpan dendam sehingga masalah semakin panjang.
Konflik ras juga sering terjadi dikalangan remaja, seperti konflik rasisme.
Banyak remaja yang sering memanggil temannya dengan sebutan khusus seperti,
si hitam, si putih, Cina, Ambon, dll. Meski hanya candaan, hal ini dapat membuat
individu menjadi lebih sensitif dan merasa tidak dihargai sehingga menimbulkan
konflik. Berdasarkan hasil pendapat siswa terhadap konflik ras tersebut, peneliti
menyimpulkan bahwa seluruh siswa tidak setuju adanya tindakan rasisme dengan
memanggil orang lain secara tidak layak. Konflik seperti itu juga merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, karena tidak bisa menghargai nama yang telah
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diberikan oleh orangtua masing-masing. Para siswa juga memberikan
tanggapannya terhadap konflik rasisme. Peneliti menyimpulkan ada 15 responden
menyatakan bahwa sebaiknya kita harus bisa saling menghargai perbedaan yang
ada. Tuhan menciptakan manusia dengan ras yang berbeda-beda. Oleh karena
itu, sebagai manusia ciptaannya kita tidak berhak untuk mengejek orang dengan
ciri-ciri rasnya, seperti si hitam, si putih, Cina, Ambon, dll. Ada 10 responden
yang menyatakan bahwa alangkah baiknya kita belajar untuk menghilangkan
sikap rasisme. Salah satunya dengan memanggil teman sesuai dengan namanya
saja, jangan sampai memanggil dengan sebutan si hitam, si putih, si Cina, si
Ambon sehingga tidak menyakitkan hati orang lain dan tidak menimbulkan
konflik. Ada 7 responden menyatakan bahwa kita harus menasihati supaya tidak
menghinanya. Kita sesama manusia tidak boleh mengejek orang lain dengan
sebutan seperti itu, karena sangat sensitif dan orang yang diejek merasa tidak
dihargai. Meski hal tersebut dianggap suatu candaan, tetapi akan berakibat fatal,
karena belum tentu semua orang bisa menerimanya. Ada 5 responden yang
menyatakan bahwa di Lembaga pendidikan seharusnya guru memberikan
pengetahuan mengenai perbedaan ras. Tujuannya yaitu supaya para siswa
mengetahui bahwa di Indonesia ada keanekaragaman dan kita tidak boleh
menganggap keanekaragaman tersebut sebagai bahan candaan.
Berdasarkan hasil pendapat siswa mengenai konflik ras/etnis yang pernah
terjadi di Indonesia, yaitu tindakan bullying terhadap perbedaan ras dan konflik
rasisme dikalangan remaja, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh siswa tidak
setuju adanya konflik ras/etnis. Seluruh siswa memberikan tanggapan dan cara
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penyelesainnya dengan baik. Peneliti menganggap bahwa seluruh siswa telah
menerima jika mereka berada di lingkungan yang memiliki perbedaan. Hal
tersebut dibuktikan dari tanggapan para siswa terhadap konflik ras/etnis yang
telah diberikan peneliti. Peneliti menyimpukan tanggapan para siswa terhadap
konflik tersebut yaitu: (1) semua siswa harus saling mengamalkan dan
menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, (2)
sekolah perlu memberikan pembelajaran mengenai keragaman ras atau etnis
melalui mata pelajaran, (3) kita sebagai manusia harus saling menyayangi
meskipun ada perbedaan, (4) saling menghargai perbedaan, menghilangkan sikap
rasisme, menasihati, dan (5) guru memberikan pengetahuan mengenai perbedaan
ras. Setiap Warga Negara Indonesia diminta untuk menjunjung tinggi rasa
persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian.
Kondisi seperti ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi yaitu
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya, bangsa Indonesia menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras/etnis.
4.1.1.5.4 Hasil Analisis Pendapat Siswa Mengenai Konflik Golongan yang
Pernah Terjadi di Indonesia
Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat
banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Sebagai negara yang memiliki
keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia
merupakan hal yang wajar. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam
masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Di Indonesia banyak sekali
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konflik antar golongan yang sering terjadi salah satunya, demonstrasi buruh yang
menuntut kenaikan upah, menggambarkan konflik kelas buruh dengan pengusaha.
Berdasarkan hasil pendapat siswa terhadap salah satu konflik yang pernah
terjadi di Indonesia yaitu konflik kelas buruh dengan pengusaha, seluruh siswa
berpendapat bahwa konflik tersebut tidak pantas dilakukan karena dapat
merugikan semua pihak. Peneliti menyimpukan bahwa sebagian dari siswa tidak
menerima adanya demonstrasi antar buruh dan pengusaha. Mereka memberikan
tanggapannya dengan bijak. Hal itu terbukti dari tanggapan para siswa yaitu ada
15 responden yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat, kita harus bisa
menghargai perbedaan golongan terutama golongan status pekerjaan. Kita tidak
boleh

membeda-bedakannya

sehingga

tidak

mengakibatkan

terjadinya

demonstrasi dan dapat mencapai keutuhan NKRI. Ada 8 responden yang
menyatakan bahwa sebaiknya semua golongan harus diperlakukan dengan adil.
Semua karyawan diberikan gaji atau upah sesuai dengan kinerja mereka masingmasing, sehingga tidak mengakibatkan demonstrasi. Ada 5 responden menyatakan
bahwa sebaiknya kita tidak boleh menanamkan rasa egois dalam diri kita.
Konflik seperti itu sama saja kita menekankan kehendak kita terhadap orang lain.
Belum tentu orang lain mampu memenuhi kehendak kita. Jika ingin diberikan gaji
yang tinggi kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Ada 2 responden
menyatakan bahwa konflik tersebut ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi
positifnya kita berhak mendapatkan gaji sesuai dengan kinerja kita. Misalnya,
apabila diminta untuk lembur kerja, kita juga berhak mendapatkan gaji yang lebih.
Sisi negatifnya, kita tidak perlu melakukan demo. Konflik tersebut dapat
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diselesaikan secara baik. Misalnya, dengan memberikan masukan atau
musyawarah.
Konflik golongan tidak hanya terjadi di masyarakat saja, dalam
berkelompok konflik golongan juga masih sering terjadi. Salah satu konflik yang
masih kerap terjadi yaitu dalam pembelajaran. Terkadang ada beberapa orang
yang belum bisa menerima orang lain dari kalangan kelas menengah ke bawah.
Mereka menganggap bahwa orang yang terlahir dari kalangan kelas menengah ke
bawah merupakan orang yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan lebih.
Gagasan orang yang terlahir dari golongan menengah ke bawah tidak diterima dan
selalu diremehkan. Hal tersebut sangat bertentangan di negara kita yang memiliki
berbagai macam keanekaragaman.
Berdasarkan pendapat para siswa terhadap konflik golongan yang terjadi
dalam berkelompok peneliti menyimpulkan bahwa seluruh siswa sangat tidak
setuju jika masih terjadi konflik antar golongan. Semua manusia diciptakan oleh
Tuhan yang Maha Esa untuk saling menerima perbedaan yang ada. Selain itu,
para siswa juga menanggapi konflik golongan yang diberikan. Peneliti
menyimpulkan bahwa para siswa sudah bisa menerima adanya perbedaan. Hal ini
dibuktikan dari tanggapan para siswa mengenai konflik golongan yang diberikan
peneliti. Tanggapan para siswa tersebut yaitu, ada 11 responden menyatakan
bahwa kita sesama manusia tidak boleh merendahkan dan meremehkan orang
lain. Kita harus saling menghargai perbedaan. Orang yang sering diremehkan
terkadang memiliki bakat dan kelebihan tersendiri. Jadi, kita harus bisa menerima
pendapat teman dengan ikhlas. Ada 7 responden menyatakan bahwa kita
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diciptakan Tuhan dengan derajat yang sama. Sesama manusia kita harus saling
menjaga adanya perbedaan yang ada. Jangan pernah memandang orang lain
hanya karena status golongannya saja. Buktinya banyak orang yang sukses dari
kelas menengah ke bawah. Jadi, kita harus saling menjaga sesama agar terciptanya
kedamaian. Ada 6 responden menyatakan bahwa jika masih ada konflik seperti
itu, kita sesama manusia harus bisa menasihati dengan baik. Selain itu, di
lembaga pendidikan juga perlu diberikan pendidikan mengenai keberagaman.
Guru dapat memberikan pembelajaran di kelas. Ada 5 responden menyatakan
bahwa sebaiknya dalam kehidupan, kita tidak boleh menganggap lemah orang
lain dari status golongannya. Ada 3 responden menyatakan bahwa kita harus bisa
menerimanya walaupun berbeda dengan kita. Mereka juga memiliki perasaan
seperti kita. Jadi, kita harus saling bersatu dengan keberagaman yang ada.
Di negara kita konflik golongan semakin marak. Konflik golongan tidak
hanya terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam anggota kelompok. Di
lembaga pendidikan, yaitu sekolah sering terjadi konflik antar golongan. Salah
satu konflik yang pernah terjadi di lingkungan sekolah yaitu, sekelompok siswa
yang terlahir dari keluarga serba kecukupan enggan bergaul dengan temannya
yang terlahir dari keluarga yang serba kekurangan bahkan mereka menganggap
temannya tersebut patut untuk dikucilkan. Hal tersebut menimbulkan pertikaian.
Berdasarkan pendapat para siswa mengenai konflik tersebut peneliti
menyimpulkan bahwa seluruh siswa tidak setuju terhadap konflik tersebut.
Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Sebagai seorang pelajar tidak
sepantasnya berperilaku seperti itu. Kita dihadapan Tuhan memiliki derajat yang
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sama. Jadi, untuk apa kita saling meremehkan orang lain. Para siswa juga
memberikan tanggapannya mengenai konflik tersebut. Peneliti menyimpulkan
bahwa para siswa sudah bisa menerima adanya perbedaan. Mereka sudah bisa jika
dihadapkan dengan beranekaragam golongan. Hal tersebut terbukti dari tanggapan
para siswa yaitu ada 12 responden menyatakan bahwa perbuatan seperti itu
sangat bertentangan jika diterapkan dalam pendidikan. Sebagai seorang pelajar
kita harus bisa memahami perasaan teman. Untuk itu, guru perlu memberikan
arahan maupun pembelajaran mengenai keanekaragaman golongan. Ada 10
responden menyatakan bahwa tidak sepantasnya seorang pelajar berperilaku
seperti itu. Walaupun teman kita ada yang kekurangan, alangkah baiknya kita
harus saling membantu dan tolong menolong tanpa memedulikan golongan kelas
sosial. Ada 7 responden menyatakan bahwa kita harus berteman tanpa
memandang golongan berdasarkan kelas sosial. Kita harus saling menghargai
terhadap siapapun juga, karena kekayaan itu hanya titipan Tuhan.
Dari hasil pendapat siswa mengenai konflik antar golongan yang pernah
terjadi di Indonesia, yaitu konflik demostrasi buruh dengan pengusaha, konflik
orang yang belum bisa menghargai gagasan dari sesorang yang terlahir dari
golongan menengah kebawah, dan konflik di lingkungan sekolah yaitu
mengucilkan teman dari keluarga yang kekurangan, peneliti menyimpulkan bahwa
seluruh siswa tidak setuju jika masih ada konflik golongan. Seluruh siswa
memberikan tanggapannya dengan baik dan bijaksana. Hal tersebut dibuktikan
dari pendapat para siswa yang memberikan tanggapan beserta alasannya terhadap
konflik golongan tersebut yaitu: (1) kita harus bisa menghargai perbedaan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127

golongan terutama golongan status pekerjaan, (2) semua golongan harus
diperlakukan dengan adil, (3) kita tidak boleh menanamkan rasa egois dalam diri
kita, (4) kita harus saling menjaga adanya perbedaan yang ada, (5) kita sesama
manusia harus bisa menasihati dengan baik, (6) kita harus bisa menerimanya
walaupun berbeda dengan kita, dan (7) kita harus saling membantu dan tolong
menolong tanpa memedulikan golongan kelas sosial. Seorang pendidik juga perlu
memberikan arahan maupun pembelajaran mengenai keanekaragaman golongan.
Adanya keberagaman golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan
dan perpecahan di masyarakat. Keberagaman golongan harus menjadi pendorong
terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta pendorong tumbuhnya
kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa.
4.1.1.6

Pengintegrasian

Pendidikan

Keanekaragaman

Suku,

Agama,

Ras/etnis, dan Golongan dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai pengintegrasian
pendidikan multikultural dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada
keterampilan membaca kritis. Peneliti akan mengembangkan produk berupa buku
ajar untuk dapat mengintegrasikan kedua hal tersebut berdasarkan data yang telah
diperoleh peneliti melalui observasi, kuisioner, dan wawacara guru dan siswa, dan
pendapat siswa mengenai konflik suku, agama, ras, dan golongan yang pernah
terjadi di Indonesia. Buku ajar atau buku teks pelajaran merupakan buku acuan
yang digunakan di satuan pendidikan dasar atau menengah atau perguruan tinggi
yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan,
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katakwaan, akhlak mulia, dan keperibadian, penguasaan, ilmu pengetahuan
(Sitepu, 2014).
Berdasarkan hasil observasi, guru sudah menerapkan pendidikan
multikultural dalam proses pembelajaran. Peneliti mengamati proses pembelajaran
di kelas secara langsung. Pada kegiatan prapembelajaran, guru memulai
pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada
kegiatan pembelajaran guru juga memberikan tugas kepada siswa. Guru meminta
untuk mengerjakan tugas dalam kegiatan berkelompok. Guru membagikan
kelompok secara acak tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, ras, dan
golongan. Siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, dalam kegiatan
pembelajaran siswa juga diminta untuk membaca secara kritis dalam proses
pembelajaran. Pada kegiatan pasca pembelajaran yang diamati oleh peneliti
menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa saat mengakhiri kegiatan
pembelajaran sangat baik. Guru memperlakukan semua siswa dengan baik tanpa
mempedulikan perbedaan yang ada.
Berdasarkan hasil wawancara guru, para siswa memiliki banyak perbedaan
seperti, perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam menghadapi perbedaan
yang ada, guru pengampu menganggap bahwa mereka tetap bersatu, tidak ada
yang membedakan satu dengan yang lain. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
guru pengampu sudah menanamkan pendidikan multikultural, tetapi tidak secara
langsung. Misalnya, dalam kegiatan berkelompok tidak boleh pilih-pilih, kadang
dibuat acak, kadang sesuai tempat duduk, dan kadang campur atau berhitung.
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Semua sama tidak ada yang membeda-bedakan. Selain itu, guru pengampu
menganggap

bahwa

pendidikan

multikultural

khususnya,

pendidikan

keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan juga sangat penting diterapkan
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca kritis. Dengan
dibekali pengetahuan mengenai pendidikan multikultural anak akan terbiasa untuk
saling menghormati, sehingga nanti kedepannya mereka akan menjadi masyarakat
yang baik jika berada di lingkungan yang memiliki perbedaan. Selain itu, kegiatan
membaca kritis siswa juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan hasil wawacara siswa, dapat diketahui bahwa di kelas mereka
ada beberapa siswa yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, yaitu
agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu. Selain itu, ada juga perbedaan warna kulit,
bentuk rambut, dan perbedaan golongan sosial. Siswa menganggap dengan adanya
perbedaan akan semakin indah, karena bisa saling berbagi dan saling bertukar
pengetahuan. Namun, para siswa juga beranggapan bahwa pendidikan
multikultural khusunya, keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan juga
penting untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal itu
dikarenakan, ada beberapa siswa yang menganggap bahwa pendidikan
multikultural hanya dipelajari pada mata pelajaran PKN dan IPS. Di dalam materi
pembelajaran Bahasa Indonesia menurut kebanyakan siswa, hingga saat ini belum
ada sumber belajar yang mendukung penerapan pendidikan keanekaragaman.
Pendidikan Multikultural itu perlu diberikan pada setiap mata pelajaran dengan
tujuan untuk meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi.
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Berdasarkan hasil kuisioner, data yang didapat tidak jauh berbeda dengan
data yang didapat dari hasil wawancara, yaitu sebagian besar siswa menganggap
bahwa pendidikan multikultural, khususnya keberagaman suku, agama, ras, dan
golongan sangat bermafaat dan sangat penting diterapkan dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca kritis. Kemudian, menurut
beberapa siswa pendidikan multikultural sudah diterapkan dalam kegiatan
pembelajaran baik dari segi materi maupun sikap sosial. Namun, ada pula siswa
yang menganggap jika hal tersebut belum dilakukan. Akan tetapi, menurut
kebanyakan siswa hingga saat ini belum ada sumber belajar yang mendukung
penerapan pendidikan keanekaragaman tersebut.
Berdasarkan hasil pendapat siswa mengenai konflik suku, agama, ras, dan
golongan, dapat diketahui bahwa seluruh siswa tidak setuju dengan adanya
konflik tersebut. Mereka beranggapan bahwa konflik suku, agama, ras, dan
golongan tidak sepantasnya diterapkan di Negara Indonesia yang dikenal sebagai
salah satu negara kesatuan yang didalamnya dipenuhi dengan keberagaman serta
kekayaan. Selain itu, dengan adanya keberagaman yang ada, bangsa Indonesia
memiliki semboyan untuk tetap besatu ditengah keberagaman. Satu-satunya
semboyan bangsa Indoesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda
tetapi tetap satu jua. Hal itu yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia dan
diharapkan mampu untuk mempersatukan keberagaman yang dimiliki oleh
Indonesia. Namun, ada beberapa siswa yang beranggapan bahwa perlu diberikan
pendidikan multikultural khususnya suku, agama, ras, dan golongan dalam materi
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pembelajaran. Hal tererbut bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi dan
menghargai adanya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti akan menyusun sebuah
buku ajar yang memuat materi-materi Bahasa Indonesia untuk semester satu
Sekolah Menengah Pertama khususnya siswa kelas A SMP Negeri 4 Ngaglik.
Menurut Pranowo (2014: 253) secara garis besar, materi pembelajaran Bahasa
Indonesia dikelompokkan atas dasar keterampilan berbahasa yaitu, menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis baik dalam bidang bahasa maupun sastra.
Namun, peneliti hanya menyusun buku ajar untuk membaca kritis. Peneliti akan
mengintegrasikan materi tersebut dengan pendidikan multikultural, antara lain
keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan.
Pada dasarnya pendidikan multikultural memiliki alternatif, yaitu dengan
menerapkan keanekaragaman masyarakat pada strategi dan konsep pendidikan,
khusunya keberagaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan. Hal ini bertujuan
agar strategi pendidikan tidak hanya membuat siswa menjadi lebih mudah untuk
memahami materi pembelajaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran
mereka agar selalu bersikap demokratis dan menghargai keberagaman. Oleh sebab
itu, hal terpenting yang perlu diketahui dalam dunia pendidikan adalah seorang
pendidik tidak hanya dituntut untuk mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan.
Namun, seorang pendidik khusunya guru harus menanamkan nilai-nilai dari
pendidikan multikultural (Yaqid, 2005).
Pengintegrasian pendidikan multikultural dengan pembelajaran Bahasa
Indonesia pada keretampilan membaca kritis harus merujuk pada kondisi bangsa
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Indonesia yang memiliki keberagaman. Pendidikan multikultural memiliki peran
yang sangat penting untuk mewujudkan hidup saling menghargai, toleransi, dan
hidup rukun. Dalam jurnal yang ditulis oleh Zuliyanti dijelaskan pada awal
pembelajaran, siswa diberikan motivasi untuk mengikuti pelajaran yang
berkonteks multikultural.
4.1.1.6.1

Pengintegrasian

Pendidikan

Keanekaragaman

Suku

dalam

Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Suku bangsa merupakan suatu kelompok yang memiliki kesamaan budaya
dan identitas, seperti kesamaan adat, bahasa, kesenian, dan sistem kekerabatan.
Suku merupakan salah satu keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Keragaman suku bangsa terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas
wilayah kepulauan. Bahkan, ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak
dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu
menyebabkan berbagai perbedaan dan hal itu menimbulkan keragaman suku
bangsa. Tentunya, setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan keunikan masingmasing. Meskipun unik dan berbeda-beda, mereka tetap Indonesia. Hal ini sesuai
dengan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda
tetapi tetap satu jua. Dengan adanya perbedaan suku tersebut, masyarakat
Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai dan toleransi. Berbagai
perbedaan antar suku bangsa itulah yang membentuk keanekaragaman di
Indonesia.
Keanekaragaman suku merupakan salah satu keanekaragaman yang akan
peneliti integrasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti akan
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mengintegrasikan pendidikan keanekaragaman suku ke dalam mata pelajaran
Bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan membaca kritis untuk siswa
SMP, berupa buku ajar. Buku ajar yang peneliti susun memuat materi satu
semester, yaitu materi semester gasal untuk siswa kelas VIII. Buku ajar tersebut
salah satunya berisi materi mengenai teks berita. Materi yang disajikan dalam
buku ajar disertai dengan contoh teks berita, ilustrasi, dan gambar. Teks berita
yang diberikan peneliti mengenai keanekaragaman suku di Indonesia maupun
konflik suku yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh teks berita dalam
buku ajar tersebut yaitu, Serunya Menjelajahi Museum Penyimpanan Suku
Indonesia di Bogor.
Pada setiap materi, peneliti memberikan tugas yang dikaitkan dengan teks
atau artikel mengenai keanekaragaman suku. Tugas yang diberikan peneliti dalam
buku ajar tersebut dikerjakan dalam kegiatan individu maupun kegiatan
berkelompok. Kegiatan berkelompok bertujuan untuk meningkatkan rasa saling
menghargai dan berkerja sama dengan teman tanpa membeda-bedakan. Pada
setiap bab, peneliti juga memberikan rangkuman dan uji kompetensi. Rangkuman
disusun untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Uji
kompetensi disusun untuk mengetahui kemampuan siswa baik teori maupun
praktik. Dalam uji kompetensi, peneliti juga memberikan banyak teks berita yang
harus dibaca secara kritis dan dikerjakan oleh siswa. Soal uji kompetensi dalam
buku ajar berupa soal pilihan ganda dan soal esai.
Ada banyak penyebab mengenai rendahnya motivasi siswa dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia, salah satunya adalah kegiatan membaca secara
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kritis. Untuk meningkatkan kegiatan membaca kritis para siswa, seharusnya
pendidik memberikan teks bacaan dengan judul yang menarik sehingga para siswa
tertarik untuk membacanya. Dalam buku ajar tersebut, peneliti memberikan
banyak contoh teks berita dengan judul yang menarik mengenai keanekaragaman
suku yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam setiap bacaan peneliti juga
memberikan latihan soal. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan niat dan
motivasi siswa dalam keterampilan membaca kritis. Selain itu, siswa juga akan
akan mengetahui adanya keanekaragaman suku yang ada di Indonesia dari bacaan
tersebut. Refleksi juga selalu diberikan oleh peneliti pada setiap bab. Hal tersebut
bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan hasil
dari proses pembelajaran yang dilaksanakan.
4.1.1.6.2 Pengintegrasian Pendidikan Keanekaragaman Agama dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Indonesia

merupakan

negara

kepulauan

yang

memiliki

banyak

keberagaman. Salah satu keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah
keberagaman agama. Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan
(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah
yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Indonesia
memiliki enam agama yang telah diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen,
Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adanya keberagaman agama ditengahtengah masyarakat, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang
religius. Setiap orang di Indonesia bebas memeluk agama dan melaksanakan
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ajaran agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan, hambatan, dan gangguan
dari pihak manapun.
Keanekaragaman agama merupakan salah satu keanekaragaman yang akan
diintegrasikan dengan

pembelajaran Bahasa

Indonesia, khususnya

pada

keterampilan membaca kritis untuk siswa SMP kelas VIII. Peneliti menyusun
buku ajar disertai dengan contoh teks, ilustrasi, dan gambar yang dikaitkan dengan
keberagaman agama di Indonesia. Buku ajar tersebut juga berisi materi mengenai
iklan, slogan, dan poster. Salah satu contoh iklan dalam buku ajar tersebut yaitu
lomba video pendek tema toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh slogan
dalam buku ajar tersebut yaitu Perbedaan Tidak Menghalangi Kita untuk
Menjalin Persahabatan. Salah satu contoh poster dalam buku ajar tersebut yaitu
Serasi Dalam Kebersamaan.
Pada setiap materi pembelajaran, peneliti memberikan tugas kepada para
siswa. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa
mengenai materi yang diajarkan. Tugas yang diberikan dalam buku ajar tersebut
berupa kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Hal tersebut untuk melatih
siswa agar bisa berinteraksi dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan. Tugas
yang disajikan dalam buku ajar, selain mempermudah dan meningkatkan
pemahaman siswa juga memberikan pengetahuan mengenai keanekaragaman
agama di Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan rasa toleransi siswa
dengan adanya perbedaan agama lewat materi iklan, slogan, dan poster.
Pada akhir bab, peneliti juga memberikan rangkuman dan uji kempetensi.
Soal pada uji kompetensi berupa soal pilihan ganda dan soal esai mengenai materi
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iklan, slogan, dan poster tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Selain
itu, peneliti juga memberikan tugas kepada siswa untuk menyusun slogan dan
poster sesuai dengan ilustrasi keberagaman agama di Indonesia. Dalam proses
menyusun kalimat slogan dan poster, siswa diminta untuk membaca secara kritis
materi langkah-langkah menyusun kalimat slogan dan poster dalam buku ajar
tersebut. Refleksi juga selalu diberikan oleh peneliti pada setiap bab. Hal tersebut
bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan hasil
dari proses pembelajaran yang dilaksanakan.
4.1.1.6.3 Pengintegrasian Pendidikan Keanekaragaman Ras/etnis dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Ras atau etnis merupakan suatu kelompok berdasarkan garis keturunan dan
memiliki ciri-ciri fisik yang sama, seperti bentuk rambut, warna kulit, ukuran
badan, bentuk muka, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik lainnya. Indonesia
adalah negara kepulauan dengan keberagaman ras yang sangat tinggi. Bahkan,
tingginya keanekaragaman ras atau etnis di

Indonesia, negara kita memiliki

semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap tetap satu.
Secara umum, keberagaman ras atau etnis yang tinggi akan membuat sebuah
negara menjadi lebih kaya budaya dan memiliki sumber daya manusia yang lebih
beragam. Selain itu, adanya keberagaman ras atau etnis akan melatih masyarakat
untuk saling menghormati setiap kelompok ras atau etnis yang ada di Indonesia.
Jika perbedaan tersebut disikapi dengan positif, maka akan bermanfaat sekali
karena tiap kelompok masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan.
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Keanekaragaman ras atau etnis merupakan salah satu keanekaragaman
yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khusunya
pada keterampilan membaca kritis. Peneliti menyusun buku ajar untuk kelas VIII.
Materi yang terdapat dalam buku ajar tersebut salah satunya, materi teks
eksposisi. Materi tersebut didukung dengan adanya contoh teks, ilustrasi, dan
gambar yang dikaitkan dengan keberagaman ras atau etnis di Indonesia. Teks
Eksposisi yang terdapat dalam buku ajar ini yaitu Persatuan Kunci Kemajuan,
Kurangnya Kebhinekaan di Indonesia, Mengajarkan Anak Makna Toleransi, dan
lain sebagainya. Peneliti memberikan banyak contoh tek eksposisi agar
meningkatkan keterampilan membaca para siswa, terutama dalam keterampilan
membaca kritis.
Pada setiap materi yang diberikan, peneliti juga memberikan tugas yang
dikaitkan dengan teks eksposisi mengenai keanekaragaman ras atau etnis. Tugas
yang diberikan dalam buku ajar berupa kegiatan individu dan kegiatan kelompok.
Selain itu, pada akhir bab peneliti juga membuat ringkuman dan uji kompetensi.
Hal tersebut guna memudahkan siswa dalam pembelajaran. Soal uji kompetensi
yang dibuat peneliti dalam buku ajar berupa soal pilihan ganda dan soal esai.
Seluruh teks yang diberikan peneliti diintegrasikan dengan keanekaragaman ras
atau etnis di Indonesia. Selain itu, peneliti juga meminta untuk membuat teks
eksposisi dengan topik pentingnya menjaga keberagaman yang ada di Indonesia.
Hal itu peneliti lakukan agar seluruh siswa bisa saling menghargai dan
menghormati adanya keberagaman yang ada di Indonesia, salah satunya
keberagaman ras atau etnis. Dalam menyusun teks eksposisi peneliti juga meminta
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untuk membaca secara kritis langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Refleksi
juga selalu diberikan oleh peneliti pada setiap bab. Hal tersebut bertujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan hasil dari proses
pembelajaran yang dilaksanakan.
4.1.1.6.4 Pengintegrasian Pendidikan Keanekaragaman Golongan dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Dalam sosiologi, dikenal adanya lapisan masyarakat yang disebut dengan
penggolongan kelas sosial, seperti kelas tinggi atau atas, kelas sedang atau
menengah, kelas rendah atau bawah. Kedudukan dan status sosial tersebut
menyebabkan adanya penggolongan berdasarkan kelas. Selain itu, keberagaman
golongan juga disebabkan karena adanya pembentukan kelompok berupa
organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, kelas sosial dan
organisasi

kemasyarakatan

membentuk

golongan-golongan

tertentu

di

masyarakat. Keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat harus
dijadikan potensi untuk mempersatukan bangsa, karena pada prinsipnya antara
golongan yang satu dengan golongan lainnya saling membutuhkan. Dalam
perusahaan, misalnya golongan atas (atasan) akan membutuhkan golongan bawah
(bawahan atau karyawan). Begitu pula dalam pemerintah, penjabat pemerintah
membutuhkan rakyat.
Keanekaragaman golongan merupakan salah satu keanekaragaman yang
akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada
keterampilan membaca kritis. Peneliti menyusun buku ajar untuk kelas VIII.
Materi dalam buku ajar tersebut yaitu teks puisi dan teks eksplanasi. Materi yang
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disusun, didukung dengan adanya contoh teks, ilustrasi, dan gambar yang
dikaitkan dengan keberagaman golongan di Indonesia. Contoh teks puisi dalam
buku ajar tersebut yaitu Ladang Petani, Keanekaragaman Indonesia, Hamba
Buruh, dan lain sebagainya. Contoh teks eksplanasi dalam buku ajar tersebut yaitu
Penyebab Lunturnya Budaya Indonesia, Gotong Royong, Budaya Jawa Wayang,
dan lain sebagainya.
Peneliti juga memberikan latihan soal disetiap materi yang diberikan guna
mempermudah siswa dalam belajar. Tugas tersebut dikerjakan dalam kegiatan
individu maupun kegiatan berkelompok. Pada setiap akhir bab, peneliti juga
memberikan rangkuman dan uji kompetensi. Soal dalam uji kompetensi yang
disusun peneliti dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal esai. Hal tersebut
disusun untuk mengetahui tingkat pemahaman para siswa. Teks yang disusun oleh
peneliti juga diintegrasikan dengan keanekaragaman golongan di Indonesia.
Tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan para siswa agar mengetahui
perbedaan golongan di Indonesia, serta meningkatkan rasa saling menghargai dan
menghormati adanya perbedaan.
Buku ajar yang disusun peneliti lebih banyak memberikan contoh teks.
Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, khususnya dalam
keterampilan membaca kritis. Selain itu, peneliti juga memberikan tugas kepada
para siswa untuk menyusun puisi berdasarkan ilustrasi dan menyusun teks
eksplanasi. Dalam penyusunan teks puisi dan teks eksplanasi, siswa diminta untuk
membaca secara kritis langkah-langkah menyusun teks tersebut. Refleksi juga
selalu diberikan oleh peneliti pada setiap bab. Hal tersebut bertujuan untuk
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mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan hasil dari proses
pembelajaran yang dilaksanakan.
4.1.2

Pengembangan

Buku

Ajar

Pendidikan

Multikultural

dalam

Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
Pada penelitian dan pengumpulan informasi, peneliti mendapatkan
informasi dan data analisis kebutuhan yang diperoleh melalui beberapa kegiatan
yaitu observasi, wawancara guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, wawancara
lima siswa kelas VIII A, pengisian kuisioner oleh siswa kelas VIII A, dan
pendapat siswa mengenai konflik suku, agama, ras atau etnis, dan golongan yang
pernah terjadi di Indonesia. Informasi dan data analisis kebutuhan tersebut peneliti
gunakan sebagai acuan untuk tahap pengembangan buku ajar. Tahap awal dalam
mengembangkan buku ajar, peneliti menentukan judul buku ajar yang menarik.
Peneliti

memilih

judul

Pendidikan

Multikultural

dalam

Pembelajaran

Keterampilan Membaca Kritis untuk Siswa SMP-MTs Kelas VIII. Setelah
menentukan judul, tahap selanjutnya adalah penentuan tujuan, pemilihan bahan,
penyusunan kerangka, dan penyusunan bahan. Tahap-tahap tersebut dijelaskan
dalam uraian berikut ini.
4.1.2.1 Penentuan Tujuan
Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian
aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Penyusunan tujuan
pembelajaran adalah tahap penting dalam rangkaian pengembangan desain
pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan pembelajaran untuk
masing-masing bab. Dengan adanya tujuan pembelajaran guru maupun siswa
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dapat menyiapkan diri baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap untuk
mengikuti proses pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Selain itu, tujuan pembelajaran tersebut berguna bagi siswa sebagai gambaran
mengenai kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh siswa setelah
mempelajari buku ajar. Tujuan pembelajaran pada setiap bab mengacu pada
sepasang Kompetensi Dasar yang diambil dari silabus mata pelajaran Bahasa
Indonesia kelas VIII. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dalam buku ajar
yang peneliti susun.
Tabel 4.3 Tujuan Pembelajaran dalam Buku Ajar
Bab

Tujuan Pembelajaran

Bab 1
Informasi di Balik
Berita

1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks
berita.
2. Menyimpulkan isi teks berita.
3. Menelaah struktur dan kebahasaan teks
berita.
4. Menyajikan teks berita secara tertulis
dan lisan.

Bab 2
Iklan, Slogan, dan
Poster

1. Mengidentifikasi informasi teks iklan,
slogan, dan poster.
2. Menyimpulkan isi teks iklan, slogan,
dan poster.
3. Menelaah struktur pola penyajian dan
kebahasaan teks iklan, slogan, dan
poster.
4. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan
dalam bentuk iklan, slogan, dan poster.

Bab 3
Menggali
Keberagaman
Melalui Teks
Eksposisi

1. Mengidentifikasi informasi teks
ekposisi.
2. Menyimpulkan isi teks eksposis.
3. Menelaah isi dan struktur teks eksposisi.
4. Menyajikan gagasan dalam bentuk teks
eksposisi.
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Bab

Tujuan Pembelajaran

Bab 4
Mengungkapkan
Perasaan Melalui
Teks Eksposisi

1. Mengidentifikasi unsur pembangun teks
puisi.
2. Menyimpulkan unsur pembangun dan
makna puisi.
3. Menelaah unsur pembangun teks puisi.
4. Menyajikan teks puisi.

Bab 5
Memotret Fenomena
Alam, Sosial, dan
Budaya Melalui
Teks Eksplanasi

1. Mengidentifikasi informasi teks
eksplanasi.
2. Meringkas isi teks eksplanasi.
3. Menelaah teks eksplanasi.
4. Menulis teks eksplanasi.

4.1.2.2 Pemilihan Bahan
Setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah
pemilihan bahan. Pada tahap ini, peneliti memilih bahan-bahan untuk mengisi
buku ajar yaitu: teori/materi, gambar/ilustrasi, contoh teks, dan lain sebagainya.
Adapun materi yang dimasukan dalam buku ajar meliputi: (1) pada bab satu,
peneliti memasukkan materi tentang teks berita, (2) pada bab dua, peneliti
memasukkan materi tentang teks iklan, slogan, dan poster, (3) pada bab tiga,
peneliti memasukkan materi tentang teks eksposisi, (4) pada bab empat, peneliti
memasukan materi tentang teks puisi, dan (5) pada bab lima, peneliti memasukkan
materi tentang teks eksplanasi.
Karakteristik bahan ajar yang dikembangakan peneliti, yaitu bersifat
kontekstual dengan mengangkat isu dan permasalahan dari keanekaragaman suku,
agama, ras atau etnis, dan golongan yang ada di Indonesia. Peneliti juga memilih
gambar/ilustrasi dari berbagai sumber yang memiliki kesesuaian dengan isi buku
ajar. Gambar/ilustrasi yang ditambahkan dalam buku ajar bertujuan untuk
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membuat siswa lebih tertarik dan tidak mudah bosan dalam mempelajari materimateri yang ada dalam buku ajar. Selain itu, penggunaan gambar/ilustrasi
diharapkan mampu mendukung materi yang sudah dipaparkan. Peneliti juga tidak
lupa untuk menambahkan sumber gambar/ilustrasi pada bagian bawah
gambar/ilustrasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan
terhadap karya yang memiliki hak cipta.
4.1.2.3 Penyusunan Kerangka
Sebelum mengembangkan buku ajar, peneliti terlebih dahulu menyusun
kerangka buku ajar. Kerangka buku ajar memberikan informasi kepada peneliti
terkait bagian-bagian yang harus ada dalam buku ajar. Kerangka buku ajar juga
mempermudah peneliti dalam menyusun buku ajar secara terstruktur dan
sistematis. Adapun penyusunan kerangka buku ajar dimulai dari (1) halaman
judul, (2) kata pengantar, (3) resionalisasi, (4) petunjuk penggunaan buku ajar, (5)
daftar isi, (6) daftar tabel, (7) daftar bagan, (8) Kompetensi Dasar dan tujuan
pembelajaran, (9) peta konsep, (10) bab 1 sampai bab 5 yang masing-masing
berisi teori, contoh, latihan, rangkuman, uji kompetensi, dan refleksi, (10) kunci
jawaban, (11) daftar pustaka, (12) glosarium, (13) indeks, (14) biodata penulis,
(15) catatan. Kerangka buku ajar secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
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Tabel 4.4 Kerangka Buku Ajar
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kerangka Buku Ajar
Sampul Luar
Halaman Judul
Kata Pengantar
Resionalisasi
Petunjuk Penggunaan Buku Ajar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Bagan
Kompetensi Dasar dan tujuan pembelajaran
Peta Konsep
Isi Buku ajar
a. Bab 1. Informasi dibalik Berita
b. Bab 2. Iklan, Slogan, dan Poster
c. Bab 3. Menggali keberagaman Melalui Teks Eksposisi
d. Bab 4. Mengungkapkan Perasaan Melalui Teks Puisi
e. Bab 5. Memotret Fenomena Alam, Sosial, dan Budaya
Melalui Teks Eksplanasi
Latihan
Rangkuman
Uji Kompetensi
Refleksi
Kunci Jawaban
Daftar Pustaka
Glosarium
Indeks
Biodata Penulis
Catatan

4.1.2.4 Pengumpulan dan Penyusunan Bahan
Setelah berhasil menyusun kerangka buku ajar, peneliti melakukan tahap
selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan buku
ajar. Bahan-bahan tersebut meliputi: teori/materi, gambar/ilustrasi, contoh teks,
dan segala hal yang berkaitan dengan topik dalam buku ajar. Bahan-bahan yang
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dikumpulkan peneliti bersumber dari buku-buku referensi dan internet.
Menghindari terjadinya plagiarisme, peneliti menyantumkan sumber referensi dari
setiap bahan-bahan yang disajikan oleh peneliti ke dalam buku ajar.
Setelah semua bahan-bahan terkumpul, peneliti mulai menyusun buku
ajar. Buku ajar disusun dengan peranti Microsoft Word 2013. Buku ajar yang
dibuat peneliti ini, pada bagian isi dicetak menggunakan B5 (ISO) 17,6 cm X 25
cm dengan jenis kertas HVS berat 70 gram. Sementara pada bagian sampul buku
ajar dicetak dengan menggunakan kertas B5 Ivory 230 Gram dan dilaminasi
glossy. Buku ajar ini memiliki tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi,
bagian penutup.
Bagian pertama/pengantar dari buku ajar yang dikembangkan adalah
sampul luar, halaman judul, kata pengantar, resionalisasi, petunjuk penggunaan
buku ajar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan. Secara spesifik pada bagian sampul
depan terdiri dari judul buku ajar, nama penulis, dan sasaran buku ajar. Judul dari
buku ajar ini adalah Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan
Membaca Kritis, ditulis oleh M. Th. Sekarlangit Karisma Putri, dan sasaran buku
ajar adalah untuk siswa SMP/MTs kelas VIII semester satu.
Bagian kedua adalah isi. Bagian kedua tersebut terbagi ke dalam lima bab
materi pembelajaran. Pada bab satu diberi judul Informasi Di Balik Berita. Pada
bab dua diberi judul Iklan, Slogan, dan Poster. Pada bab tiga diberi judul
Menggali Keberagaman Melalui Teks Eksposisi. Pada bab empat diberi judul
Mengungkapkan Perasaan Melalui Teks Puisi. Pada bab lima diberi judul
Memotret Fenomena Alam, Sosial, dan Budaya Melalui Teks Eksplanasi. Pada
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setiap babnya selalu disajikan Kompetensi Dasar, tujuan pembelajaran, dan peta
konsep. Selain itu, pada setiap materi juga diberikan latihan soal yang dikerjakan
dalam kegiatan individu maupun kelompok. Pada setiap akhir bab, peneliti juga
memberikan rangkuman materi, uji kompetensi, dan refleksi.
Bagian ketiga sebagai bagian penutup yang ada di dalam buku ajar terdiri
dari kunci jawaban, daftar pustaka, glosarium, indeks, biodata penulis, dan
catatan. Kunci jawaban berfungsi untuk mencocokkan jawaban setelah siswa
selesai mengerjakan uji kompetensi pada setiap bab. Daftar pustaka disajikan
sebagai sumber rujukan dari materi-materi yang ada di dalam buku ajar.
Glosarium berisi kata-kata operasional yang terdapat dalam buku ajar. Indeks
berisi istilah-istilah penting yang di dapat dalam buku yang disusun menurut abjad
dan diberi nomor halaman untuk mempermudah siswa dalam mencari arti dari
istilah tersebut di dalam buku ajar. Biodata penulis bertujuan agar pembaca
mengetahui riwayat hidup singkat dari penulis buku ajar. Catatan berfungsi agar
siswa bisa menuliskan hal-hal penting yang berkaitan dengan buku ajar. Pada
bagian sampul belakang, peneliti juga menulis mengenai buku ajar yang disusun
peneliti secara singkat.
4.1.3 Uji Validasi
Setelah melalui tahap pengembangan buku ajar, buku ajar yang sudah jadi
kemudian diuji validitasnya oleh validator. Uji validasi pada buku ajar ini
dilakukan menggunakan instrumen validasi yang di dalamnya memuat beberapa
aspek penilaian, yaitu aspek isi/materi, aspek penyajian, aspek bahasa, dan aspek
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kegrafikan. Data hasil validasi oleh dosen ahli dan guru pengampu mata pelajaran
Bahasa Indonesia dijelaskan secara rinci pada uraian berikut ini.
4.1.3.1 Data Validasi Dosen Ahli
Validasi buku ajar dilakukan oleh Bapak Johanes Baptis Judha Jiwangga,
M.Pd. selaku dosen ahli dari Prodi PBSI, FKIP, Uiversitas Sanata Dharma.
Adapun data hasil validasi yang dihasilkan oleh dosen ahli meliputi aspek
kelayakan isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan. Validasi oleh dosen ahli
dilakukan sebanyak dua kali. Tahap pertama dilakukan dengan memberikan
penilaian di setiap aspek pada buku ajar sebelum direvisi. Tahap kedua dilakukan
dengan memberikan penilaian di setiap aspek pada buku ajar setelah direvisi
sesuai dengan masukan yang diberikan pada tahap validasi pertama. Hasil validasi
dosen ahli tahap 1 dan tahap 2 dari setiap aspek yang dinilai disajikan secara rinci
pada uraian berikut ini.
A. Kelayakan Materi
Kriteria penilaian buku ajar pada aspek kelayakan materi meliputi: (1)
kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, (2) ketepatan pemilihan materi, (3)
kaitan materi dengan kemampuan dan keterampilan siswa, (4) penggunaan teori
yang relevan, (5) kaitan materi dengan IPTEKS, dan (6) sistematika buku ajar
secara keseluruhan. Dari hasil validasi dosen ahli terkait aspek kelayakan
isi/materi pada buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampilan Membaca Kritis yang terlampir pada lampiran 21, dapat
disimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pada aspek kelayakan isi/materi tahap
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1 (sebelum revisi) memperoleh skor rata-rata 3,94 dengan kategori “Baik”.
Validasi tahap ke 2 memperoleh skor rata-rata 4 dengan kategori “Baik”.
B. Kelayakan Penyajian
Kriteria penilaian buku ajar pada aspek kelayakan penyajian meliputi: (1)
dukungan penyajian materi, (2) keruntutan penyajian materi dengan alur berpikir
siswa, (3) sistematika penyajian materi dalam setiap bab, dan (4) kesesuaian
materi dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Dari hasil validasi dosen ahli
terkait aspek kelayakan penyajian pada buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis yang terlampir pada lampiran 22,
dapat disimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pada aspek kelayakan
penyajian tahap 1 (sebelum revisi) memperoleh skor rata-rata 4 dengan kategori
“Baik”. Validasi tahap ke 2 memperoleh skor rata-rata 4 dengan kategori “Baik”.
C. Kelayakan Bahasa
Kriteria penilaian buku ajar pada aspek kelayakan bahasa meliputi: (1)
kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan siswa, dan (2) kesesuaian dan
ketepatan diksi. Dari hasil validasi dosen ahli terkait aspek kelayakan bahasa pada
buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca
Kritis yang terlampir pada lampiran 23, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi
dosen ahli pada aspek kelayakan bahasa tahap 1 (sebelum revisi) memperoleh
skor rata-rata 3,75 dengan kategori “Baik”. Validasi tahap ke 2 memperoleh skor
rata-rata 4,5 dengan kategori “Sangat Baik”.
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D. Kelayakan Kegrafikan
Kriteria penilaian buku ajar pada aspek kelayakan kegrafikan meliputi: (1)
kesesuaian fisik buku ajar, (2) kesesuaian tata pengetikan, (3) pemanfaatan
penggunaan gambar, tabel, dan ilustrasi, dan (4) kelengkapan panggunaan
gambar, tabel, dan ilustrasi. Dari hasil validasi dosen ahli terkait aspek kelayakan
kegrafikan pada buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampilan Membaca Kritis yang terlampir pada lampiran 24, dapat
disimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pada aspek kelayakan kegrafikan
tahap 1 (sebelum revisi) memperoleh skor rata-rata 5 dengan kategori “Sangat
Baik”. Validasi tahap ke 2 memperoleh skor rata-rata 5 dengan kategori “Sangat
Baik”.
Berdasarkan uraian hasil validasi dosen ahli dari masing-masing aspek,
didapatkan data skor rata-rata tahap 1 dan tahap 2 yang disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 4.5 Data Skor Rata-rata Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2
pada Keseluruhan Aspek
Tahap
Validasi
1

2

No
1
2
3
4

1
2
3

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

Skor Ratarata
3,94
4
3,75
5
16,69
4,17
83%

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa

4
4
4,5

Aspek Penilaian

Kategori
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Baik
Baik
Sangat Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150

4

Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

5
17,5
4,38
88%

Sangat Baik
Sangat Baik

Dari tabel di atas, dapat diketahui peningkatan antara hasil validasi dosen
ahli tahap 1 dan tahap 2 pada seluruh aspek penilaian. Hasil validasi dosen ahli
pada tahap 1 memperoleh skor rata-rata 4,17. Validasi tahap 2 setelah revisi 1
memperoleh skor rata-rata 4,83. Hal tersebut menandakan bahwa buku ajar yang
dikembangkan oleh peneliti telah selesai melalui tahap validasi dosen ahli dan
mengalami peningkatan skor sebesar 5% dengan skor akhir 4,83 dan berkategori
“Sangat Baik”.
4.1.3.2 Data Validasi Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Bersamaan dengan proses validasi buku ajar oleh dosen ahli, buku ajar
Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
juga divalidasi oleh guru pengampu. Validasi buku ajar oleh guru pengampu
dilakukan oleh Ibu Purwanti, S.Pd. selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa
Indonesia di SMP Negeri 4 Ngaglik. Adapun data validasi yang dihasilkan oleh
guru pengampu meliputi aspek kelayakan isi/materi, penyajian, bahasa, dan
kegrafikan. Validasi oleh guru pengampu dilakukan sebanyak dua kali. Tahap
pertama dilakukan dengan memberikan penilaian di setiap aspek pada buku ajar
sebelum direvisi. Tahap kedua dilakukan dengan memberikan penilaian di setiap
aspek pada buku ajar yang telah direvisi sesuai dengan masukan yang diberikan
pada tahap validasi pertama. Hasil validasi guru pengampu tahap 1 dan tahap 2
dari setiap aspek yang dinilai disajikan secara rinci pada uraian berikut.
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A. Kelayakan Materi
Ada enam kriteria penilaian buku ajar pada aspek materi. Keenam kriteria
tersebut meliputi: (1) kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, (2) ketepatan
pemilihan materi, (3) kaitan materi dengan kemampuan dan keterampilan siswa,
(4) penggunaan teori yang relevan, (5) kaitan materi dengan IPTEKS, dan (6)
sistematika buku ajar secara keseluruhan. Dari hasil validasi guru pengampu
terkait aspek kelayakan isi/materi pada buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis yang terlampir pada lampiran 29,
dapat disimpulkan bahwa hasil validasi guru pengampu pada aspek kelayakan
isi/materi tahap 1 (sebelum revisi) memperoleh skor rata-rata 4,06 dengan
kategori “Baik”. Validasi tahap ke 2 memperoleh skor rata-rata 4,69 dengan
kategori “Sangat Baik”.
B. Kelayakan Penyajian
Kriteria Ada empat kriteria penilaian buku ajar pada aspek materi.
Keempat kriteria tersebut meliputi: (1) dukungan penyajian materi, (2) keruntutan
penyajian materi dengan alur berpikir siswa, (3) sistematika penyajian materi
dalam setiap bab, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan berpikir
siswa. Dari hasil validasi guru pengampu terkait aspek kelayakan penyajian pada
buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca
Kritis yang terlampir pada lampiran 30, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi
guru pengampu pada aspek kelayakan penyajian tahap 1 (sebelum revisi)
memperoleh skor rata-rata 4,5 dengan kategori “Baik”. Validasi tahap ke 2
memperoleh skor rata-rata 4,75 dengan kategori “Sangat Baik”.
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C. Kelayakan Bahasa
Ada dua kriteria penilaian buku ajar pada aspek materi. Kedua kriteria
tersebut meliputi: (1) kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan siswa, dan
(2) kesesuaian dan ketepatan diksi. Dari hasil validasi guru pengampu terkait
aspek kelayakan bahasa pada buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis yang terlampir pada lampiran 31,
dapat disimpulkan bahwa hasil validasi guru pengampu pada aspek kelayakan
bahasa tahap 1 (sebelum revisi) memperoleh skor rata-rata 3,75 dengan kategori
“Baik”. Validasi tahap ke 2 memperoleh skor rata-rata 4,75 dengan kategori
“Sangat Baik”.
D. Kelayakan Kegrafikan
Ada empat kriteria penilaian buku ajar pada aspek materi. Keempat
kriteria tersebut meliputi: (1) kesesuaian fisik buku ajar, (2) kesesuaian tata
pengetikan, (3) pemanfaatan penggunaan gambar, tabel, dan ilustrasi, dan (4)
kelengkapan panggunaan gambar, tabel, dan ilustrasi. Dari hasil validasi guru
pengampu terkait aspek kelayakan kegrafikan pada buku ajar Pendidikan
Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis yang terlampir
pada lampiran 32, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi guru pengampu pada
aspek kelayakan kegrafikan tahap 1 (sebelum revisi) memperoleh skor rata-rata
4,9 dengan kategori “Sangat Baik”. Validasi tahap ke 2 memperoleh skor rata-rata
5 dengan kategori “Sangat Baik”.
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Berdasarkan uraian hasil validasi guru pengampu dari masing-masing
aspek, didapatkan data skor rata-rata tahap 1 dan tahap 2 yang disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 4.6 Data Skor Rata-rata Validasi Guru Pengampu
Tahap 1 dan Tahap 2 pada Keseluruhan Aspek
Tahap
Validasi
1

2

No
1
2
3
4

1
2
3
4

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

Skor Ratarata
4,06
4,5
3,75
4,9
17,21
4,30
86%

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

4,69
4,75
4,75
5
19,19
4,80
96%

Aspek Penilaian

Kategori
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Dari tabel di atas, dapat diketahui peningkatan antara hasil validasi guru
pengampu tahap 1 dan tahap 2 pada seluruh aspek penilaian. Hasil validasi guru
pengampu pada tahap 1 memperoleh skor rata-rata 4,30. Validasi tahap 2 setelah
revisi 1 memperoleh skor rata-rata 4,80. Hal tersebut menandakan bahwa buku
ajar yang dikembangkan oleh peneliti telah selesai melalui tahap validasi guru
pengampu dan mengalami peningkatan skor sebesar 10% dengan skor akhir 4,80
dan berkategori “Sangat Baik”.
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4.1.4 Revisi Produk Tahap 1
Revisi produk tahap 1 dilakukan berdasarkan masukan yang diberikan oleh
dosen ahli dan guru pengampu. Dalam merevisi buku ajar, peneliti
mengakomodasi saran yang tertulis pada kolom komentar/saran pada instrumen
validasi serta masukan lisan yang disampaikan oleh para validator. Adapun saran
dan masukan tersebut peneliti klasifikasikan berdasarkan keempat aspek penilaian
buku ajar (kelayakan isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan). Berikut ini
hasil revisi buku ajar yang dilakukan oleh peneliti.
A. Revisi Aspek Kelayakan Isi/Materi
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan isi/materi buku ajar secara
keseluruhan dinilai sudah cukup baik. Namun, validator memberikan beberapa
masukan dan saran perbaikan untuk menyempurnakan buku ajar terkait aspek
tersebut. Validator hanya memberikan beberapa masukan terkait aspek tersebut.
Pertama, artikel dalam surat kabar akan lebih baik jika diberi tanggal. Kedua,
pada bagian struktur teks eksposisi belum diberikan contoh langsung analisis teks
eksposisi. Ketiga, pada materi teks eksplanasi ada dua teks yang kurang relevan
dengan tema buku. Teks yang tidak sesuai dengan tema buku, yaitu teks yang
berjudul Kemiskinan dan Tsunami. Validator menghendaki agar teks yang
disajkan relevan dengan tema buku ajar. Berikut ini adalah beberapa gambar yang
memperlihatkan perbandingan buku ajar sebelum dan sesudah mengalami
perbaikan pada aspek isi/materi.
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Gambar 4.1 Surat Kabar Sebelum Direvisi

Gambar 4.2 Surat Kabar Sesudah Direvisi

Gambar 4.3 Struktur Teks Eksposisi
Sebelum Direvisi

Gambar 4.4 Struktur Teks Eksposisi
Sesudah Direvisi

Gambar 4.5 Teks Eksplanasi Sebelum
Direvisi

Gambar 4.6 Teks Eksplanasi Sesudah
Direvisi
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Gambar 4.7 Teks Eksplanasi Sebelum
Direvisi

Gambar 4.8 Teks Eksplanasi Sesudah
Direvisi

B. Revisi Aspek Kelayakan Penyajian
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan penyajian buku ajar secara
keseluruhan dinilai sudah cukup baik. Namun, validator memberikan masukan
dan saran perbaikan untuk menyempurnakan buku ajar terkait aspek tersebut.
Pada kata pengantar perlu diberikan penjelasan keterkaitan kelima topik (berita,
iklan, eksposisi, puisi, dan eksplanasi). Berikut ini adalah beberapa gambar yang
memperlihatkan perbandingan buku ajar sebelum dan sesudah mengalami
perbaikan pada aspek penyajian.

Gambar 4.9 Kata Pengantar Sebelum
Direvisi

Gambar 4.10 Kata Pengantar Sesudah
Direvisi
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C. Revisi Aspek Kelayakan Bahasa
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan isi/materi buku ajar secara
keseluruhan dinilai sudah cukup baik. Namun, validator memberikan beberapa
masukan dan saran perbaikan untuk menyempurakan buku ajar terkait aspek
tersebut. Validator hanya memberikan beberapa masukan terkait aspek tersebut.
Pertama, ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Kedua, ada beberapa
ejaan yang tidak sesuai dengan PEUBI. Ketiga, ada kalimat yang terlalu panjang
sehingga tidak efektif. Keempat, ada beberapa penggunaan tanda baca yang
kurang tepat. Kelima, ada beberapa kesalahan dalam pengetikan kata sehingga
makna katanya menjadi tidak jelas. Keenam, ada penulisan kutipan yang kurang
tepat. Berikut ini adalah beberapa gambar yang memperlihatkan perbandingan
buku ajar sebelum dan sesudah mengalami perbaikan pada aspek bahasa.

Gambar 4.11 Beberapa Kata yang tidak Sesuai
dengan KBBI Sebelum Direvisi

Gambar 4.12 Beberapa Kata yang Sesuai dengan
KBBI Setelah Direvisi
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Gambar 4.13 Ejaan yang tidak Sesuai dengan PEUBI
Sebelum Direvisi

Gambar 4.14 Ejaan yang Sesuai dengan PEUBI
Sesudah Direvisi

Gambar 4.15 Kalimat tidak Efektif Sebelum Direvisi

Gambar 4.16 Kalimat Efektif Sesudah Direvisi

Gambar 4.17 Tanda Baca yang tidak Sesuai Sebelum Direvisi

Gambar 4.18 Tanda Baca yang Sesuai Sesudah Direvisi
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Gambar 4.19 Penulisan Kata yang tidak Sesuai Sebelum Direvisi

Gambar 4.20 Penulisan Kata yang Sesuai Sesudah Direvisi

Gambar 4.21 Penulisan Kutipan yang Kurang
Tepat Sebelum Direvisi

Gambar 4.22 Penulisan Kutipan yang Sudah
Tepat Sesudah Direvisi
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D. Revisi Aspek Kelayakan Kegrafikan
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan kegrafikan buku ajar secara
keseluruhan dinilai sudah cukup baik. Namun, validator memberikan beberapa
masukan dan saran perbaikan untuk menyempurakan buku ajar terkait aspek
tersebut. Validator hanya memberikan beberapa masukan terkait aspek tersebut.
Pada latihan membuat teks puisi, gambar yang memandu siswa untuk menulis
puisi sama dengan gambar sebelumnya. Validator menghendaki agar gambar yang
disajikan berbeda dengan gambar sebelumnya dan sesuai dengan tema buku ajar.
Berikut ini adalah beberapa gambar yang memperlihatkan perbandingan buku ajar
sebelum dan sesudah mengalami perbaikan pada aspek kegrafikan.

Gambar 4.23 Ilustrasi Sebelum

Direvisi

Gambar 4.24 Ilustrasi Sesudah Direvisi
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4.1.5 Revisi Produk Tahap 2
Revisi produk tahap 2 dilakukan berdasarkan masukan yang diberikan oleh
dosen ahli dan guru pengampu. Dalam merevisi buku ajar, peneliti
mengakomodasi saran yang tertulis pada kolom komentar/saran pada instrumen
validasi serta masukan lisan yang disampaikan oleh para validator. Adapun saran
dan masukan tersebut peneliti klasifikasikan berdasarkan keempat aspek penilaian
buku ajar (kelayakan isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan). Berikut ini
hasil revisi buku ajar yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan empat aspek
kelayakan yaitu: isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan.
A. Revisi Aspek Kelayakan Isi/Materi
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan isi/materi buku ajar secara
keseluruhan dinilai sudah jauh lebih baik. Namun, validator memberikan masukan
dan saran perbaikan untuk menyempurnakan buku ajar terkait aspek tersebut.
Validaor menghendaki agar peneliti memperbaiki kesalahan-kesalaham teknis
dalam buku ajar yaitu kesalahan dalam pengetikan (typo). Kesalahan pengetikan
dapat menimbulkan perbedaan makna suatu kalimat. Berikut ini adalah beberapa
gambar yang memperlihatkan perbandingan buku ajar sebelum dan sesudah
mengalami perbaikan pada aspek isi/materi.

Gambar 4.25 Penulisan Kata yang tidak
Sesuai Sebelum Direvisi

Gambar 4.26 Penulisan Kata yang tidak
Sesuai Sesudah Direvisi
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B. Revisi Aspek Kelayakan Penyajian
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan penyajian buku ajar secara
keseluruhan sudah jauh lebih baik. Namun, validator memberikan saran perbaikan
untuk menyempurnakan buku ajar terkait aspek tersebut. Saran yang diberikan
oleh validator terkait aspek tersebut adalah bagian tabel pada kata baku dan tidak
baku, akan lebih baik apabila beberapa kata diambil dari teks latihan 1 dan latihan
2. Berikut ini adalah beberapa gambar yang memperlihatkan perbandingan buku
ajar sebelum dan sesudah mengalami perbaikan pada aspek Penyajian.

Gambar 4.27 Kata Baku dan Kata tidak Baku
Sebelum Direvisi

Gambar 4.28 Kata Baku dan Kata tidak Baku
Sesudah Direvisi

C. Revisi Aspek Kelayakan Bahasa
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan bahasa buku ajar secara
keseluruhan dinilai sudah jauh lebih baik. Namun, validator memberikan saran
perbaikan untuk menyempurnakan buku ajar terkait aspek tersebut. Saran yang
diberikan oleh validator terkait aspek tersebut adalah penulisan konjungsi „namun‟
ditengah kalimat kurang tepat. Alangkah baiknya apabila diganti dengan kata lain.
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Berikut ini adalah beberapa gambar yang memperlihatkan perbandingan buku ajar
sebelum dan sesudah mengalami perbaikan pada aspek Bahasa.

Gambar 4.29 Kata Konjungsi yang Kurang
tepat Sebelum Direvisi

Gambar 4.30 Kata Konjungsi yang Kurang
tepat Sesudah Direvisi

Gambar 4.31 Kata Konjungsi yang Kurang
tepat Sebelum Direvisi

Gambar 4.32 Kata Konjungsi yang Kurang
tepat Sesudah Direvisi

D. Revisi Aspek Kelayakan Kegrafikan
Berdasarkan hasil validasi, aspek kelayakan kegrafikan buku ajar secara
keseluruhan sudah sangat balik. Validator memberikan saran bahwa tampilan
buku seperti cover, ukuran, dan jenis huruf sudah baik. Huruf tidak terlalu besar,
tetapi juga tidak terlalu kecil. Cover juga sudah sesuai dengan tema dan menarik.
Validator pada aspek kelayakan kegrafikan tidak memberikan revisi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Pada subab ini, peneliti membahas hasil penelitian. Pembahasan hasil
penelitian terdiri dari (1) deskripsi buku ajar, (2) deskripsi data hasil validasi, dan
(3) hasil kelayakan buku ajar Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran
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Keterampilan Membaca Kritis. Peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian
sebagai berikut.
4.2.1 Deskripsi Buku Ajar
Ditinjau dari berbagai pendapat ahli, peneliti menyimpulkan bahwa buku
ajar merupakan sebuah karya tulis berbentuk buku berisi informasi ilmu
pengetahuan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.
Selaras dengan hal tersebut, buku ajar pendidikan multikultural dalam
pembelajaran keterampulan membaca kritis yang dikembangan oleh peneliti
bertujuan untuk membantu siwa dalam mencapai tujuan belajarnya, yaitu siswa
tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya dalam mempelajari
Bahasa Indonesia, melainkan peserta didik juga dapat mengembangkan
pengetahuannya atas keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam penggunaannya,
pembelajar dapat menggunakan buku ajar tersebut didamping dengan guru
sebagai fasilitator atau belajar secara mandiri.
Buku ajar yang berjudul Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampulan Membaca Kritis untuk siswa SMP kelas VIII disusun berdasarkan
empat aspek kelayakan penulisan buku ajar. Keempat aspek tersebut meliputi: (1)
aspek kelayakan isi/materi, (2) aspek kelayakan penyajian, (3) aspek kelayakan
bahasa, (3) aspek kelayakan kegrafikan. Uraian dari setiap kelayakan dalam buku
ajar dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut.
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4.2.1.1 Deskripsi Buku Ajar pada Aspek Kelayakan Isi/materi
Dalam mengembangkan buku ajar, peneliti senantiasa memperhatikan
aspek isi/materi. Adapun aspek isi/materi mencangkup hal-hal di antaranya: (1)
kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, (2) ketepatan pemilihan materi, (3)
kaitan materi dengan kemampuan dan keterampilan siswa, (4) penggunaan teori
yang relevan, (5) kaitan materi dengan IPTEKS, dan (6) sistematika buku ajar
secara keseluruhan. Dalam mengembangkan isi/materi ke dalam buku ajar,
peneliti berpedoman pada Kompetensi Dasar dan tujuan pembelajaran sesuai
dengan silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP-MTs Kelas VIII.
Berdasarkan

Kompetensi

Dasar

dan

tujuan

pembelajaran,

peneliti

mengembangkan materi ke dalam lima bab yaitu: (1) bab 1 materi berita yang
diberi judul Informasi di Balik Berita, (2) bab 2 materi iklan, slogan, dan poster
yang diberi judul Iklan, Slogan, dan Poster, (3) bab 3 materi teks eksposisi yang
diberi judul Menggali Keberagaman melalui Teks Eksposisi, (4) bab 4 materi teks
puisi yang diberi judul Mengungkapkan Perasaan melalui Teks Puisi, dan (5) bab
5 materi teks eksplanasi yang diberi judul Memotret Fenomena Alam, Sosial, dan
Budaya melalui Teks Eksplanasi. Peneliti memilih kelima materi tersebut karena
buku ajar ini disesuaikan dengan materi yang diajarkan pada semester satu di
jenjang SMP kelas VIII.
4.2.1.2 Deskripsi Buku Ajar pada Aspek Kelayakan Penyajian
Dalam mengembangkan buku ajar, peneliti memperhatikan aspek
penyajian. Hal tersebut didukung oleh aspek-aspek penting dalam penulisan buku
ajar. Adapun aspek penyajian mencangkup hal-hal di antaranya: (1) dukungan
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penyajian materi, (2) keruntutan penyajian materi dengan alur berpikir siswa, (3)
sistematika penyajian materi dalam setiap bab, dan (4) kesesuaian materi dengan
tingkat kemampuan berpikir siswa. Penyajian buku ajar berpengaruh pada minat
dan motivasi siswa untuk mempelajari materi. Selain itu, penyajian buku ajar yang
baik akan membantu siswa dalam memahami materi secara runtut.
Sistematika penyajian materi dalam setiap kegiatan belajar merupakan hal
penting yang tidak luput dari aspek penyajian. Buku ajar yang baik berisi materi
dan sub-sub materi yang diuraikan secara proporsional sesuai dengan KD dan
tujuan pembelajaran pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Pada bagian
pendahuluan, isi, dan penutup juga harus diuraikan secara proporsional pula.
Bagian pendahuluan dikembangkan oleh peneliti secara lengkap. Pendahuluan
buku ajar berisi kata pengantar, resionalisasi, petunjuk penggunaan buku ajar,
daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, Kompetensi Dasar dan tujuan pembalajaran,
dan peta konsep. Bagian isi buku ajar yang dikembangkan oleh peneliti juga
dilengkapi dengan gambar, tabel, bagan, rujukan/sumber acuan, soal latihan,
rangkuman, uji kompetensi, dan refleksi. Pada bagian penutup buku ajar, peneliti
menyajikan pula kunci jawaban, daftar pustaka, glosarium, indeks, biodata
penulis, dan catatan.
Seluruh materi maupun isi yang disajikan dalam buku ajar diintegrasikan
dengan pendidikan multkultural (suku, agama, ras, dan golongan). Hal tersebut
bertujuan agar siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya
dalam

pembelajaran

Bahasa

Indonesia,

melainkan

siswa

juga

dapat

mengembangkan pengetahuannya atas keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
167

karena itu, peneliti mengembangkan produk buku ajar ini untuk menyelaraskan
pengetahuan siswa mengenai materi Bahasa Indonesia maupun keanekaragaman
suku, agama, ras/etnis, dan golongan yang ada di Indonesia.
4.2.1.3 Deskripsi Buku Ajar pada Aspek Kelayakan Bahasa
Aspek kelayakan bahasa adalah salah satu hal yang memengaruhi
keberhasilan buku ajar. Pemakaian bahasa yang baik membantu siswa untuk lebih
mudah dalam memahami materi yang disajikan. Adapun aspek kelayakan bahasa
yang harus ada dalam buku ajar mencangkup hal-hal di antaranya: (1) kesesuaian
bahasa dengan tingkat kemampuan siswa, dan (2) kesesuaian dan ketepatan diksi.
Bahasa yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan setiap materi yang ada
dalam buku ajar disesuaikan dengan kematangan sosial emosional siswa. Selain
itu, bahasa yang digunakan juga disesuaikan dengan tingkat intelektual siswa. Hal
tersebut bertujuan agar siswa mampu membayangkan secara imajinatif setiap
materi/pengetahuan yang dijumpainya sehingga pengetahuan tersebut akan
berkesan dan betahan lama dalam memorinya. Dalam menyampaikan setiap
informasi di dalam buku ajar, peneliti memperhatikan ketepatan diksi.
Peneliti menggunakan bahasa yang menarik, jelas, tepat sasaran, dan tidak
multitafsir. Dalam menyajikan informasi bentuk kata atau kalimat, peneliti juga
memperhatikan kesesuaiannya dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI). Pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan PUEBI dalam buku ajar
bertujuan agar siswa dapat dengan mudah menangkap pesan yang disampaikan
sehingga siswa terdorong untuk mempelajari buku ajar hingga mencapai tujuan
belajarnya.
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4.2.1.4 Deskripsi Buku Ajar pada Aspek Kelayakan Kegrafikan
Dalam mengembangkan buku ajar, peneliti memperhatikan aspek
kegrafikan. Hal tersebut didukung oleh aspek-aspek penting dalam penulisan buku
ajar. Adapun aspek kegrafikan mencangkup hal-hal di antaranya: (1) kesesuaian
fisik buku ajar, (2) kesesuaian tata pengetikan, (3) pemanfaatan penggunaan
gambar, tabel, dan ilustrasi, dan (4) kelengkapan panggunaan gambar, tabel, dan
ilustrasi. Kesesuaian fisik buku ajar dapat dilihat dari ukuran buku ajar dan
penampilan sampul buku ajar. Ukuran buku ajar yang dikembangkan oleh peneliti
telah sesuai dengan standar ISO yaitu B5 (176 x 250mm). Ukuran tersebut dipilih
oleh peneliti karena mempertimbangan kepraktisan penggunaan buku ajar. Bagian
sampul buku ajar dicetak dengan menggunakan kertas B5 Invory 230 gram dan
dilaminasi glossy agar lebih menarik. Buku ajar ini juga dibuat dengan full colour,
penuh dengan gambar/ilustrasi, dan dilengkapi dengan tabel serta bagan agar
semakin menarik dan memudahkan siswa dalam mempelajari materi dalam buku
ajar.
Buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan
Membaca Kritis memiliki keunggulan yang membuat buku ajar menarik dan layak
untuk dipelajari oleh para siswa SMP kelas VIII. Pertama, Seluruh materi
maupun isi yang disajikan dalam buku ajar diintegrasikan dengan pendidikan
multkultural (suku, agama, ras, dan golongan). Hal tersebut bertujuan agar siswa
tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia, melainkan siswa juga dapat mengembangkan pengetahuannya
atas keberagaman

yang ada di

Indonesia. Oleh karena itu,

peneliti
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mengembangkan produk buku ajar ini untuk menyelaraskan pengetahuan siswa
mengenai materi Bahasa Indonesia maupun keanekaragaman suku, agama,
ras/etnis, dan golongan yang ada di Indonesia.
Kedua, buku ajar ni menggunakan Paradigama Pedagogik Reflektif (PPR).
Di dalam buku ajar ini terdapat konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi.
Pada bagian pengalaman, para siswa disajikan materi pembelajaran yang menarik
sehingga para siswa dapat memperoleh pengalaman belajar baik secara mandiri,
kelompok, maupun bimbingan guru. Konteks disajikan melalui contoh-contoh
yang ditampilkan, sebab contoh-contoh yang ada ditampilkan serelevan mungkin
dengan kenyataan. Bagian aksi dan evaluasi dapat ditemukan dalam latihanlatihan soal dan uji kompetensi. Lalu setiap akhir bab pembelajaran selalu
diberikan refleksi. Peneliti telah menyediakan lembar refleksi guna merefleksikan
hal-hal yang mereka dapatkan selama mempelajari materi yang ada di dalam buku
ajar.
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Validasi
Pada bagian ini akan menguraikan hasil validasi buku ajar dari dosen ahli
dan guru pengampu. Para validator memvalidasi buku ajar berdasarkan empat
aspek kelayakan yaitu: (1) aspek isi/materi, (2) aspek penyajian, (3) aspek bahasa,
dan (4) aspek kegrafikan. Keempat aspek diturunkan ke dalam beberapa indikator
yang dinilai dengan memberikan skor menggunakan skala likert dengan rentang
skor 1-5 (sebagai data kuantitaitf). Data dalam bentuk kuantitatif tersebut
kemudian diolah oleh peneliti untuk diubah kedalam bentuk kualitatif
menggunakan rumus Penilaian Acuan Patokan (PAP) menurut Sukardjo untuk
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mengetahui kualitas pada setiap aspeknya. Berikut ini diuraikan dari deskripsi
data hasil validasi dosen ahli dan guru pengampu.
4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Validasi Dosen Ahli
Validasi buku ajar dilakukan oleh dosen ahli yaitu, Bapak Johanes Baptis
Judha Jiwangga, M.Pd. sebanyak dua tahap. Tahap 1 dilakukan sebelum revisi
dan tahap ke 2 dilakukan sesudah revisi berdasarkan masukan pada validasi tahap
1. Lembar validasi buku ajar oleh dosen ahli terbagi atas tiga bagian. Pada bagian
pertama, validator akan memvalidasi buku ajar dengan memberikan skor pada 38
butir indikator penilaian berdasarkan keempat aspek kelayakan yaitu: (1) aspek
isi/materi, (2) aspek penyajian, (3) aspek bahasa, dan (4) aspek kegrafikan.
Berikut ini disajikan grafik perbandingan hasil validasi dosen ahli tahap 1 dan
tahap 2.

Diagram 4.1 Grafik Perbandingan Hasil Validasi Dosen Ahli
Tahap 1 dan Tahap 2
Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata antara hasil
validasi tahap 1 dan validasi tahap ke 2 pada aspek kelayakan isi/materi dan
bahasa. Hal tersebut membuktikan adanya perubahan kualitas buku ajar menjadi
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lebih baik akibat dari proses revisi buku ajar sesuai dengan saran yang diberikan
dosen ahli. Pada tahap 1, dua aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah
aspek kelayakan bahasa dengan skor rata-rata 3,75 dan aspek kelayakan isi/materi
dengan skor rata-rata 3,94. Setelah direvisi, kedua aspek tersebut mengalami
peningkatan menjadi 4,5 untuk skor rata-rata aspek kelayakan bahasa dan 4 untuk
skor rata-rata aspek kelayakan isi/materi. Validasi buku ajar oleh dosen ahli pada
tahap 1 dan 2 keduanya sama-sama menunjukkan bahwa buku ajar memiliki
kategori “sangat baik”. Berikut ini disajikan tabel rekapitulasi data validasi buku
ajar oleh dosen ahli pada keseluruhan aspek kelayakan.
Tabel 4.7 Data Skor Rata-rata Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2
pada Keseluruhan Aspek
Tahap
Validasi
1

2

No
1
2
3
4

1
2
3
4

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

Skor Ratarata
3,94
4
3,75
5
16,69
4,17
83%

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

4
4
4,5
5
17,5
4,38
88%

Aspek Penilaian

Kategori
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
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Pada bagian kedua, validator menuliskan komentar dan saran perbaikan
buku ajar secara umum. Pada validasi tahap 1, dosen ahli menuliskan bahwa buku
ajar sudah baik, tetapi perlu beberapa perbaikan sesuai catatan saran perbaikan
dari dosen ahli. Pada validasi tahap 2, dosen ahli menuliskan bahwa buku ajar
sudah jauh lebih baik dan buku ajar sudah layak digunakan. Pada bagian ketiga,
validator memberikan kesimpulan terhadap kelayakan penggunaan buku ajar.
Pada validasi tahap 1, dosen ahli menyimpulkan bahwa buku ajar layak digunakan
dengan revisi sesuai catatan. Pada validasi tahap 2, dosen ahli menyimpulkan
bahwa buku ajar layak digunakan tanpa revisi.
4.2.2.2 Deskripsi Data Hasil Validasi Guru Pengampu
Validasi buku ajar dilakukan oleh guru pengampu yaitu ibu Purwanti,
S.Pd. sebanyak dua tahap. Tahap 1 dilakukan sebelum revisi dan tahap 2
dilakukan sesudah revisi berdasarkan masukan pada validasi tahap 1. Lembar
validasi buku ajar oleh dosen ahli terbagi atas tiga bagian. Pada bagian pertama,
validator akan memvalidasi buku ajar dengan memberikan skor pada 38 butir
indikator penilaian berdasarkan keempat aspek kelayakan yaitu: (1) aspek
isi/materi, (2) aspek penyajian, (3) aspek bahasa, dan (4) aspek kegrafikan.
Berikut ini disajikan grafik perbandingan hasil validasi guru pengampu tahap 1
dan tahap 2.
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Diagram 4.2 Grafik Perbandingan Hasil Validasi Guru Pengampu
Tahap 1 dan Tahap 2
Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata antara hasil
validasi tahap 1 dan validasi tahap 2 pada aspek kelayakan isi/materi, penyajian,
dan bahasa. Hal tersebut membuktikan adanya perubahan kualitas buku ajar
menjadi lebih baik akibat dari proses revisi buku ajar sesuai dengan saran yang
diberikan oleh guru pengampu. Pada tahap 1, dua aspek yang memiliki nilai ratarata terendah adalah aspek bahasa dengan skor rata-rata 3,75 dan aspek kelayakan
isi/materi dengan skor 4,06. Setelah direvisi, kedua aspek tersebut mengalami
peningkatan menjadi 4,75 untuk skor rata-rata aspek kelayakan bahasa dan 4,69
untuk skor rata-rata untuk aspek kelayakan isi/materi. Validasi buku ajar oleh
guru pengampu pada tahap 1 menunjukkan bahwa buku ajar memiliki kategori
“sangat baik”. Validasi buku ajar oleh guru pengampu pada tahap 2 menunjukkan
bahwa buku ajar memiliki kategori “sangat baik”. Berikut ini disajikan
rekapitulasi data validasi buku ajar oleh guru pengampu pada keseluruhan aspek
kelayakan.
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Tabel 4.8 Data Skor Rata-rata Validasi Guru Pengampu
Tahap 1 dan Tahap 2 pada Keseluruhan Aspek
Tahap
Validasi
1

2

No
1
2
3
4

1
2
3
4

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

Skor Ratarata
4,06
4,5
3,75
4,9
17,21
4,30
86%

Kelayakan isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah

4,69
4,75
4,75
5
19,19

Aspek Penilaian

Kategori
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Pada bagian kedua, validator menuliskan komentar dan saran perbaikan
buku ajar secara umum. Pada validasi tahap 1, guru pengampu menuliskan bahwa
buku ajar sudah cukup baik, tetapi ada beberapa ejaan yang masih salah dan ada
beberapa kata yang kurang tepat. Pada validasi tahap 2, guru pengampu
menuliskan bahwa buku ajar menarik, mudah dipahami siswa, dan sangat
membantu siswa dalam pengetahuan mengenai SARA, serta meningkatkan
keterampilan membaca kritis siswa. Pada bagian ketiga, validator memberikan
kesimpulan terhadap kelayakan penggunaan buku ajar. Pada validasi tahap 1, guru
pengampu menyimpulkan bahwa buku ajar layak digunakan dengan revisi sesuai
catatan. Pada validasi tahap 2, guru pengampu menyimpulkan bahwa buku ajar
layak digunakan tanpa revisi.
Dari deskripsi data hasil validasi dosen ahli dan guru pengampu dapat
diketahui perbandingan skor rata-rata pada setiap aspek penilaian yang meliputi
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aspek isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan. Berikut ini disajikan grafik
perbandingan hasil validasi/penilaian buku ajar oleh dosen ahli dan guru
pengampu.

5
4,38
3,97

4,95

4,63
4

4,13 4,25

Diagram 4.3 Grafik Perbandingan Hasil Validasi Dosen Ahli dan Guru
Pengampu
Berdasarkan diagram perbandingan antara hasil validasi dosen ahli dan
guru pengampu dapat diketahui bahwa aspek dengan skor rata-rata terendah
adalah aspek isi/materi oleh dosen ahli dengan skor sebesar 3,97. Aspek dengan
skor rata-rata tertinggi adalah aspek kegrafikan yang divalidasi oleh dosen ahli
dengan skor sebesar 5. Berikut ini disajikan tabel skor rata-rata dari keseluruhan
aspek yang divalidasi oleh dosen ahli dan guru pengampu.
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Tabel 4.9 Skor Rata-rata Validasi Dosen Ahli dan Guru Pengampu
No
1
2
3
4

Aspek Penilaian

Dosen Ahli

Guru
Pengampu

Skor Ratarata

3,97
4
4,13
5
17,10
4,27
Sangat
Baik

4,38
4,63
4,25
4,95
18,20
4,55
Sangat
Baik

4,17
4,31
4,19
4,98
17,65
4,41
Sangat
Baik

Kelayakan Isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata
Kategori

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa aspek penilaian yang
memperoleh skor rata-rata tertinggi adalah pada aspek kegrafikan dengan skor
rata-rata sebesar 4,98. Aspek penilaian yang memperoleh skor rata-rata terendah
adalah aspek isi/materi dengan skor rata-rata sebesar 4,17. Akumulasi nilai
seluruh aspek dari validasi dosen ahli dan guru pengampu memperoleh skor ratarata sebesar 4,41 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, buku ajar
Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis ini
sangat layak digunakan dalam pembelajaran.
4.2.3 Analisis Kelayakan Buku Ajar
Buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan
Membaca Kritis untuk siswa SMP-Mts Kelas VIII ini telah selesai divalidasi oleh
dosen ahli dan guru pengampu. Data dari validasi tersebut kemudian dianalisis
berdasarkan keempat aspek kelayakan yaitu: aspek isi/materi, penyajian, bahasa,
dan kegrafikan. Berikut ini diuraikan analisis kelayakan buku ajar dari keempat
aspek tersebut.
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Tabel 4.10 Analisis Kelayakan Buku Ajar Berdasarkan Validasi
Dosen Ahli dan Guru Pengampu
No

Aspek Penilaian

1
2
3
4

Kelayakan Isi/Materi
Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa
Kelayakan Kegrafikan
Jumlah
Skor Rata-rata

Skor
Rata-rata
4,17
4,31
4,19
4,98
17,65
4,41

Presentase

Kategori

83,4%
86,2%
83,8%
99,6%

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

88,3%

Sangat Baik

4.2.3.1 Aspek Isi/Materi
Pada aspek isi/materi, buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas VIII
ini memperoleh skor rata-rata dari dosen ahli sebesar 3,97 dengan kategori
“Sangat Baik”. Skor rata-rata aspek isi/materi yang diperoleh dari guru pengampu
sebesar 4,38 dengan kategori “Sangat Baik”. Kedua skor tersebut kemudian
diakumulasikan menjadi 4,17 dengan persentase kelayakan sebesar 83,4% dan
berkategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, buku ajar Pendidikan Multikultural
dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas
VIII dinyatakan layak pada aspek isi/materi.
4.2.3.2 Aspek Penyajian
Pada aspek penyajian, buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas VIII
ini memperoleh skor rata-rata dari dosen ahli sebesar 4 dengan kategori “Sangat
Baik”. Skor rata-rata aspek isi/materi yang diperoleh dari guru pengampu sebesar
4,63 dengan kategori

“Sangat

Baik”. Kedua skor tersebut

kemudian

diakumulasikan menjadi 4,31 dengan persentase kelayakan sebesar 86,2% dan
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berkategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, buku ajar Pendidikan Multikultural
dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas
VIII dinyatakan layak pada aspek penyajian.
4.2.3.3 Aspek Bahasa
Pada aspek Bahasa, buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas VIII
ini memperoleh skor rata-rata dari dosen ahli sebesar 4,13 dengan kategori
“Sangat Baik”. Skor rata-rata aspek isi/materi yang diperoleh dari guru pengampu
sebesar 4,25 dengan kategori “Sangat Baik”. Kedua skor tersebut kemudian
diakumulasikan menjadi 4,19 dengan persentase kelayakan sebesar 83,8% dan
berkategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, buku ajar Pendidikan Multikultural
dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas
VIII dinyakatakan layak pada aspek bahasa.
4.2.3.4 Aspek Kegrafikan
Pada aspek kegrafikan, buku ajar Pendidikan Multikultural dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas VIII
ini memperoleh skor rata-rata dari dosen ahli sebesar 5 dengan kategori “Sangat
Baik”. Skor rata-rata aspek isi/materi yang diperoleh dari guru pengampu sebesar
4,95

dengan kategori

“Sangat

Baik”. Kedua skor tersebut

kemudian

diakumulasikan menjadi 4,98 dengan persentase kelayakan sebesar 99,6% dan
berkategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, buku ajar Pendidikan Multikultural
dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas
VIII dinyatakan layak pada aspek kegrafikan.
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Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa
penelitian Research and Development (R&D) ini berhasil menghasilkan sebuah
produk yaitu buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampilan Membaca Kritis untuk SMP-MTs kelas VIII. Tujuan dari
pengembangan buku ajar ini yaitu sebagai penunjang pembelajaran keterampilan
membaca kritis yang terintegrasi dengan pendidikan multikultural yang
mencangkup keragaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Hal
tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya sumber pengetahuan tentang pendidikan
multikultural, banyaknya konflik SARA yang terjadi di Indonesia, dan
keterbatasan buku ajar yang dimiliki oleh guru.
Produk buku ajar ini dikembangkan melalui lima tahap, yaitu penelitian
dan pengumpulan informasi, pengembangan produk, validasi produk, revisi
produk tahap 1, dan revisi produk tahap 2. Produk dikembangan dengan
menentukan judul yang menarik, penentuan tujuan pembelajaran setiap bab,
melalukan pemilihan bahan, penyusunan kerangka, pengumpulan bahan, dan
penyusunan buku ajar. Produk yang dikembangkan dinilai oleh dosen ahli dan
guru pengampu. Penilaian produk tersebut didasarkan pada beberapa aspek
kelayakan yaitu: kelayakan isi/materi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan
kelayakan kegrafikan.
Adapun rincian pemerolehan skor rata-rata dan kategori pada masingmasing aspek yaitu: aspek isi/materi memperoleh skor rata-rata sebesar 4,17 dan
berkategori “Sangat Baik”, aspek penyajian memperoleh skor rata-rata sebesar
4,31 dan berkategori “Sangat Baik”, aspek bahasa memperoleh skor rata-rata
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sebesar 4,19 dan berkategori “Sangat Baik”, dan aspek kegrafikan memperoleh
skor rata-rata sebesar 4,98 dan berkategori “Sangat Baik”. Hasil validasi dosen
ahli dan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada keseluruhan aspek
kalayakan diakumulasikan dan menghasilkan skor rata-rata sebesar 4,41 dengan
persentase sebesar 88,3 % dan berkategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, buku
ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca Kritis
untuk siswa SMP-MTs kelas VIII dinyatakan sangat layak digunakan. Hal
tersebut didukung oleh standar nilai kelayakan yang ditentukan dengan nilai
minimal “C” dengan kategori “Cukup” menurut Sukardjo dalam Setiawati
(2018:115-116).
4.2.4 Kajian Produk Akhir
Produk berupa buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampilan Membaca Kritis untuk siswa SMP-MTs kelas VIII yang
dikembangkan oleh peneliti telah direvisi sesuai dengan komentar dan saran
perbaikan dari dosen ahli dan guru pengampu. Produk tersebut direvisi
berdasarkan empat aspek penelitian, yaitu aspek isi/materi, aspek penyajian, aspek
bahasa, dan aspek kegrafikan. Berikut ini diuraikan kajian produk akhir dalam
empat aspek tersebut.
4.2.4.1 Aspek Kelayakan Isi/Materi
Secara keseluruhan, aspek isi/materi yang ada dalam buku ajar berkategori
“Sangat Baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerolehan skor 4,17 dari hasil
akumulasi keseluruhan validasi. Meskipun dosen ahli dan guru pengampu
memberikan masukan dan saran perbaikan pada tahap validasi, peneliti mampu
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mengakomodasi masukan dan saran perbaikan tersebut. Dosen ahli sebagai
validator memberikan komentar dan saran perbaikan pada aspek isi/materi
diantaranya: (1) artikel dalam surat kabar akan lebih baik apabila diberikan
tanggal, (2) pada bagian struktur teks eksposisi belum diberikan contoh langsung
analisis teks eksposisi, (3) pada materi teks ekesplanasi ada ada beberapa teks
yang kurang relevan dengan tema buku, sehingga validator mengendaki agar teks
yang disajikan relevan dengan tema buku.
4.2.4.2 Aspek Kelayakan Penyajian
Aspek penyajian pada buku ajar berkategori “Sangat Baik”. Hal ini dapat
dibuktikan dengan pemerolehan skor 4,31 dari hasil akumulasi keseluruhan
validasi. Dosen ahli dan guru pengampu memberikan beberapa saran dan masukan
pada aspek kelayakan penyajian. Peneliti mengakomodasi masukan dan saran
perbaikan tersebut untuk memperbaiki buku ajar. Validator menghendaki pada
kata pengantar perlu diberi penjelasan keterkaitan antara lima topik (berita, iklan,
slogan, eksposisi, puisi, dan eksplanasi). Hal tersebut supaya dalam kata
pengantar lebih jelas dan lebih lengkap. Selain itu, validator juga memberikan
saran supaya pada tabel kata baku dan kata tidak baku akan lebih baik apabila
beberapa kata diambil dari teks latihan 1 dan teks latihan 2.
4.2.4.3 Aspek Kelayakan Bahasa
Produk buku ajar Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampilan Membaca Kritis memiliki kategori “Sangat Baik” pada aspek
bahasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerolehan skor 4,19 dari hasil
akumulasi keseluruhan validasi. Dosen ahli dan guru pengampu memberikan
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saran dan komentar perbaikan pada aspek bahasa diantaranya: (1) ada beberapa
kata yang tidak sesuai dengan PEUBI, (3) ada beberapa kalimat yang terlalu
panjang sehingga tidak efektif, (4) beberapa penggunaan tanda baca yang kurang
tepat, (5) terdapat kesalahan dalam pengetikan (typo) sehingga makna katanya
menjadi tidak jelas, dan (6) penggunaan konjungsi yang kurang tepat.
4.2.4.4 Aspek Kelayakan Kegrafikan
Aspek kegrafikan pada buku ajar diketahui berkategori “Sangat Baik”. Hal
ini dapat dibuktikan dengan pemerolehan skor 4,98 dari hasil akumulasi
keseluruhan validasi. Hal tersebut diperoleh, karena peneliti merevisi buku ajar
berdasarkan komentar dan saran dari validator. Peneliti melakukan beberapa
perbaikan pada aspek kegrafikan yaitu pada latihan membuat teks puisi. Gambar
yang memandu siswa untuk menulis puisi sama dengan gambar yang sebelumnya.
Validator menghendaki agar gambar yang disajikan berbeda dengan gambar
sebelumnya dan harus disesuaikan dengan tema buku ajar.
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BAB V
PENUTUP

Pada bab ini berisi dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Pada subbab
kesimpulan berisi simpulan dari hasil penelitian dan pengembangan. Subbab saran
berisi saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yang
bersangkutan. Subbab saran terbagi menjadi tiga yaitu: (1) saran bagi guru
pengampu, (2) saran bagi siswa, (3) saran bagi peneliti lain. Berikut ini uraian dari
bab penutup.

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasannya, peneliti membuat
kesimpulan yaitu, siswa SMP Negeri 4 Ngaglik masih membutuhkan sumber
belajar

yang

terintegrasi

dengan

pendidikan

multikultural,

khususnya

keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan. Peneliti ini juga
membuktikan bahwa keanekaragaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan
merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan bagi siswa SMP Negeri 4
Ngaglik. Walaupun menurut beberapa siswa pendidikan multikultural tersebut
telah diterapkan pada materi pembelajaran, tetapi sebagian besar siswa lainnya
menganggap jika hal tersebut belum didukung dengan adanya sumber belajar.
Peneliti akan mengintegrasikan pendidikan multikultural (suku, agama, ras/etnis,
dan golongan) ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada
keterampilan membaca kritis untuk siswa SMP kelas VIII, berupa buku ajar. Buku

183

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
184

ajar yang peneliti susun memuat materi satu semester, yaitu semester gasal untuk
siswa SMP kelas VIII.
Pertama, pengintegrasian pendidikan keanekaragaman suku ke dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis merupakan salah
satu aspek yang diteliti dan dibahas oleh peneliti. Berdasarkan hasil wawancara
dan kuisioner, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar para siswa
memberikan saran agar diberikan pendidikan keanekaragaman suku dalam materi
pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan membaca kritis.
Selain itu, peneliti juga menyimpulkan pendidikan keanekaragaman suku sangat
penting bagi para siswa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pendapat siswa tentang
konflik suku yang pernah terjadi di Indonesia. Peneliti menyimpulkan ada 6
responden memberikan pendapat dan saran dalam konflik suku. Responden
menyatakan bahwa “Lembaga pendidikan perlu memberikan edukasi dan
penyuluhan tentang perbedaan, sehingga kita memiliki pengetahuan mengenai
keanekaragaman suku yang ada di Indonesia”.
Bedasarkan hal tersebut, peneliti menyusun buku ajar yang terintegrasi
dengan pendidikan keanekaragaman suku ke dalam salah satu materi
pembelajaran yaitu, materi teks berita pada bab satu. Materi yang disajikan dalam
buku ajar disertai dengan contoh teks berita, ilustrasi, dan gambar yang dikaitkan
dengan keberagaman suku di Indonesia. Teks berita yang diberikan peneliti
mengenai keanekaragaman suku di Indonesia maupun konflik suku yang pernah
terjadi di Indonesia. Salah satu contoh teks berita dalam buku ajar tersebut yaitu,
Serunya Menjelajahi Museum Penyimpanan Suku Indonesia di Bogor. Peneliti
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memberikan banyak contoh teks berita agar meningkatkan keterampilan membaca
para siswa, terutama dalam keterampilan membaca kritis. Pada setiap materi,
peneliti memberikan tugas yang dikaitkan dengan teks atau artikel mengenai
keanekaragaman suku. Tugas yang diberikan peneliti dalam buku ajar tersebut
dikerjakan dalam kegiatan individu maupun kegiatan berkelompok. Kegiatan
berkelompok bertujuan untuk meningkatkan rasa saling menghargai dan berkerja
sama dengan teman tanpa membeda-bedakan.
Kedua, pengintegrasian pendidian keanekaragaman agama ke dalam mata
pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis merupakan aspek kedua
yang diteliti dan dibahas oleh peneliti. Berdasarkan hasil wawancara dan
kuisioner, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar para siswa memberikan
saran agar diberikan pendidikan keanekaragaman agama dalam materi
pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan membaca kritis.
Selain itu, peneliti juga menyimpulkan pendidikan keanekaragaman agama sangat
penting bagi para siswa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pendapat siswa tentang
konflik suku yang pernah terjadi di Indonesia. Peneliti menyimpulkan ada 9
responden memberikan pendapat dan saran dalam konflik agama. Responden
menyatakan bahwa “Sebaiknya diberikan pendidikan keanekaragaman agama
dalam pembelajaran supaya bisa saling menyadari bahwa perbedaan itu indah
dan patut untuk dijaga bersama”.
Bedasarkan hal tersebut, peneliti menyusun buku ajar yang terintegrasi
dengan pendidikan keanekaragaman agama ke dalam salah satu materi
pembelajaran yaitu, materi iklan, slogan, dan poster pada bab dua. Materi yang
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disajikan dalam buku ajar disertai dengan contoh teks iklan, slogan, poster,
ilustrasi, dan gambar yang dikaitkan dengan keberagaman agama di Indonesia.
Buku ajar tersebut juga berisi materi mengenai iklan, slogan, dan poster. Salah
satu contoh iklan dalam buku ajar tersebut yaitu, lomba video pendek tema
toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh slogan dalam buku ajar tersebut
yaitu Perbedaan Tidak Menghalangi Kita untuk Menjalin Persahabatan. Salah
satu contoh poster dalam buku ajar tersebut yaitu Serasi Dalam Kebersamaan.
Pada setiap materi pembelajaran, peneliti memberikan tugas kepada para siswa.
Tugas yang diberikan dalam buku ajar tersebut berupa kegiatan individu dan
kegiatan kelompok. Hal tersebut untuk melatih siswa agar bisa berinteraksi
dengan teman-teman tanpa membedakan keanekaragaman agama.
Ketiga, pengintegrasian pendidian keanekaragaman ras/etnis ke dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis merupakan aspek
ketiga yang diteliti dan dibahas oleh peneliti. Berdasarkan hasil wawancara dan
kuisioner, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar para siswa memberikan
saran agar diberikan pendidikan keanekaragaman ras/etnis dalam materi
pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan membaca kritis.
Selain itu, peneliti juga menyimpulkan pendidikan keanekaragaman ras/etnis
sangat penting bagi para siswa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pendapat siswa
tentang konflik ras/etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Peneliti menyimpulkan
ada 12 responden memberikan saran dan pendapat dalam konflik ras/etnis.
Responden menyatakan bahwa “Lembaga pendidikan seperti, sekolah perlu
memberikan pembelajaran mengenai keanekaragaman ras/etnis melalui mata
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pelajaran. Hal tersebut bertujuan agar para siswa maupun masyarakat Indonesia
bisa saling bersatu tanpa memandang perbedaan. Selain itu, kita tidak boleh
menganggap keanekaragaman tersebut sebagai bahan candaan”.
Bedasarkan hal tersebut, peneliti menyusun buku ajar yang terintegrasi
dengan pendidikan keanekaragaman ras/etnis ke dalam salah satu materi
pembelajaran yaitu, materi teks eksposisi pada bab tiga. Materi yang disajikan
dalam buku ajar disertai dengan contoh teks eksposisi, ilustrasi, dan gambar yang
dikaitkan dengan keberagaman ras/etnis di Indonesia. Teks Eksposisi yang
terdapat dalam buku ajar ini salah satunya berjudul Persatuan Kunci Kemajuan,
Kurangnya Kebhinekaan di Indonesia, Mengajarkan Anak Makna Toleransi, dan
lain sebagainya. Peneliti memberikan banyak contoh teks eksposisi agar
meningkatkan keterampilan membaca para siswa, terutama dalam keterampilan
membaca kritis. Pada setiap materi yang diberikan, peneliti juga memberikan
tugas yang dikaitkan dengan teks eksposisi mengenai keanekaragaman ras/etnis.
Tugas yang diberikan dalam buku ajar berupa kegiatan individu dan kegiatan
kelompok. Tujuan kegiatan berkelompok yaitu, supaya melatih para siswa agar
mampu berinteraksi dan saling menghargai adanya perbedaan ras/etnis.
Keempat, pengintegrasian pendidian keanekaragaman golongan ke dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan membaca kritis merupakan salah
satu aspek yang diteliti dan dibahas oleh peneliti. Berdasarkan hasil wawancara
dan kuisioner, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar para siswa
memberikan pendapat dan saran agar diberikan pendidikan keanekaragaman
golongan dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada
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keterampilan membaca kritis. Selain itu, peneliti juga menyimpulkan pendidikan
keanekaragaman golongan sangat penting bagi para siswa. Hal tersebut dibuktikan
dari hasil pendapat siswa tentang konflik golongan yang pernah terjadi di
Indonesia. Peneliti menyimpulkan ada 7 responden memberikan saran dan
pendapat dalam konflik golongan. Responden tersebut menyatakan bahwa “Di
lembaga pendidikan perlu diberikan pendidikan mengenai keanekaragaman
golongan. Guru dapat memberikan pembelajaran di kelas”.
Bedasarkan hal tersebut, peneliti menyusun buku ajar yang terintegrasi
dengan pendidikan keanekaragaman golongan ke dalam materi pembelajaran
yaitu, materi teks puisi pada bab empat dan materi teks eksplanasi pada bab lima.
Materi yang disajikan dalam buku ajar disertai dengan contoh teks berita, ilustrasi,
dan gambar yang dikaitkan dengan keberagaman golongan di Indonesia. Contoh
teks puisi dalam buku ajar tersebut yaitu Ladang Petani, Keanekaragaman
Indonesia, Hamba Buruh, dan lain sebagainya. Salah satu contoh teks eksplanasi
dalam buku ajar tersebut yaitu, Gotong Royong. Pada setiap materi, peneliti
memberikan tugas yang dikaitkan dengan teks atau artikel mengenai
keanekaragaman golongan. Tugas yang diberikan peneliti dalam buku ajar
tersebut dikerjakan dalam kegiatan individu maupun kegiatan berkelompok.
Kegiatan berkelompok bertujuan untuk meningkatkan rasa saling menghargai dan
berkerja sama dengan teman tanpa membedakan keanekaragaman golongan.
Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti menyusun dan mengembangkan
buku ajar yang berjudul “Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Keterampilan Membaca Kritis untuk SMP-MTs Kelas VIII”. Pendidikan
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multikultural (suku, agama, ras, dan golongan) tersebut diintegrasikan ke dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca kritis. Jadi,
pengintegrasian pendidikan multikultural (suku, agama, ras, dan golongan)
dilakukan melalui materi, teks bacaan, tugas, dan latihan yang disajikan dalam
buku ajar yang telah disusun oleh peneliti. Buku ajar tesebut divalidasi oleh dosen
ahli dan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil uji
validasi, buku ajar dinyatakan sangat layak digunakan. Hal tersebut didukung oleh
akumulasi hasil validator oleh dosen ahli dan guru pengampu pada keseluruhan
aspek kelayakan yang menghasilkan skor rata-rata sebesar 4,41 dari skor
maksimal 5 dengan persentase sebesar 88,3% dan berkategori “Sangat Baik”. Uji
validasi pada buku ajar tersebut dilakukan berdasarkan empat aspek penilaian,
yaitu aspek isi/materi, aspek penyajian, aspek bahasa, dan aspek kegrafikan.

5.2 Saran
Peneliti menyampaikan saran yang peneliti tunjuk untuk guru, siswa, dan
peneliti lain. Peneliti berharap saran yang diberikan dapat berguna bagi pihakpihak terkait. Saran-saran dipaparkan seperti berikut.
5.2.1 Bagi Guru
Bahan ajar menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam
pembelajaran. Guru diharapkan lebih terampil dalam mengembangkan berbagai
jenis bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, bahan ajar yang
menarik akan lebih memotivasi siswa untuk belajar. Dengan adanya buku ajar
yang dikembangkan oleh peneliti, guru diharapkan mampu meningkatkan
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toleransi para siswa. Guru dapat selalu memberikan motivasi dan pengetahuan
mengenai keberagaman suku, agama, ras/etnis, dan golongan kepada para siswa
untuk saling menjaga kerukunan. Guru juga dapat memberikan pendidikan
multikultural dalam suatu materi pembelajaran. Salah satunya dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia. Dengan demikian, para siswa tidak hanya pintar dalam
kemampuan

akademiknya

saja,

melainkan

juga

dapat

mengembangkan

pengetahuannya atas keberagaman yang ada di Indonesia.

5.2.2 Bagi Siswa
Sebagai generasi muda, para siswa harus memupuk dan menanamkan rasa
saling menghargai dan menghormati baik antar suku, agama, ras/etnis, dan
golongan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah
satunya adalah menggunakan buku ajar yang terintegrasi dengan pendidikan
multikultural. Para siswa diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan
kemampuan

akademiknya

saja,

melainkan

juga

dapat

mengembangkan

pengetahuannya atas keberagaman yang ada di Indonesia.
5.2.3 Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan produk berupa
buku ajar. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk
melengkapi kekurangan pada penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dijadikan
sebagai informasi tambahan apabila terdapat peneliti lain yang ingin meneliti dan
mengembangkan produk berkaitan dengan pendidikan multikultural.
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Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2 Surat Permohonan Validasi Buku Ajar oleh Dosen Ahli
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Lampiran 3 Surat Permohonan Validasi Buku Ajar oleh Guru Pengampu
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Lampiran 4 Kisi-kisi Panduan Observasi
KISI-KISI PANDUAN OBSERVASI
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
UNTUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN MEMBACA KRITIS
No

Aspek yang Diamati

Prapembelajaran
1

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru saat mengawali pembelajaran di
kelas.

Pembelajaran
2

Pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan guru.

3

Pemanfaatan media dan sumber belajar.

4

Sikap guru terhadap siswa.

5

Respon siswa.

Pascapembelajaran
6

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru saat mengakhiri
pembelajaran.
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Lampiran 5 Kisi-kisi Wawancara Guru Pengampu

KISI-KISI WAWANCARA GURU PENGAMPU
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
UNTUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN MEMBACA KRITIS
No

Kisi-kisi

1

Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan para siswa di sekolah.

2

Tanggapan guru terhadap para siswa mengenai perbedaan yang ada.

3

Tanggapan guru mengenai konflik di kelas atau di sekolah mengenai
adanya perbedaan.

4

Pentingnya pendidikan multikultural (keanekaragaman suku, agama, ras,
dan golongan) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

5

Penanaman pendidikan multikultural (keanekaragaman suku, agama, ras,
dan golongan) kepada para siswa.

6

Tanggapan guru tentang kesulitan yang dihadapi siswa ketika diberi tugas
untuk membaca kritis.

7

Kegunaan buku ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

8

Ketersediaan sumber belajar pembelajaran Bahasa Indonesia pada
keterampilan membeca kritis yang berhubungan dengan pendidikan
multikultural (keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan).

9

Tanggapan dan masukan guru terkait pengembangan buku ajar yang
menarik dan tidak membosankan untuk siswa.

10

Harapan dan masukan guru terkait pengembangan buku ajar yang akan
dibuat oleh peneliti.
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Lampiran 6 Kisi-kisi Wawancara Siswa
KISI-KISI WAWANCARA SISWA KELAS VIII SMP N 4 NGAGLIK
UNTUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN MEMBACA KRITIS
No

Kisi-kisi

1

Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan siswa di kelas.

2

Tanggapan siswa terhadap perbedaan yang ada.

3

Tanggapan siswa mengenai pentingnya pendidikan multikultural
(keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan).

4

Penerapan pendidikan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan
dalam materi pembelajaran.

5

Ketersediaan sumber belajar pembelajaran Bahasa Indonesia yang
berhubungan dengan pendidikan multikultural (keanekaragaman suku,
agama, ras, dan golongan).

6

Harapan dan masukan siswa terkait penerapan pendidikan keberagaman
suku, agama, ras, dan golongan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

7

Tanggapan siswa mengenai konflik perbedaan yang ada di kelas atau
sekolah.

8

Tanggapan dan masukan siswa terkait pengembangan buku ajar yang
menarik dan tidak membosankan.

9

Harapan dan masukan siswa terkait pengembangan buku ajar yang akan
dibuat oleh peneliti.

10

Komponen yang paling diperhatikan terkait pengembangan buku ajar
yang akan dibuat peneliti.
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Lampiran 7 Kisi-kisi Pengalaman Awal Siswa
KISI-KISI KUISIONER PENGALAMAN AWAL
SISWA KELAS VIII A
SMP NEGERI 4 NGAGLIK
No

Kisi-kisi

Kode Indikator
Penilaian

Pentingnya Pendidikan Multikultural
1

Tanggung jawab sekolah untuk memberikan
pendidikan multikultural kepada siswa.

2

Manfaat pendidikan multikultural bagi siswa.

3

Pentingnya Penerapan pendidikan multikultural
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ketika

1
2,5

3

kegiatan berkelompok.
4

Pemberian pendidikan multikultural bagi siswa
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

4

Penerapan Pendidikan Multikultural
5

Menghormati dan menghargai antar sesama umat
manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan

6,10

golongan.
6

Bergaul dan berteman dengan siapapun tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

7,8,9

Pengembangan Buku Ajar
7

Kegunaan buku ajar Bahasa Indonesia.

8

Isi buku ajar Bahasa Indonesia.

9

Kegunaan buku ajar membaca kritis terintegrasi
dengan pendidikan multikultural dalam

11
12,13

14

pembelajaran Bahasa Indonesia.
10

Manfaat buku ajar membaca kritis terintegrasi
dengan pendidikan multikultural bagi siswa.

15
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Lampiran 8 Kisi-kisi Pendapat Siswa terhadap Konflik Suku, Agama,
Ras/etnis, dan Golongan yang pernah terjadi di Indonesia

KISI-KISI PERNYATAAN PENDAPAT SISWA TERHADAP
KONFLIK SUKU, AGAMA, RAS/ETNIS, DAN GOLONGAN
YANG PERNAH TERJADI DI INDONESIA
No
1

Kisi-kisi
Tanggapan siswa terhadap konflik antar suku, yaitu suku Madura dan
suku Dayak yang pernah terjadi di Indonesia.

2

Tanggapan siswa terhadap konflik suku yang terjadi di lembaga
pendidikan.

3

Tanggapan siswa terhadap konflik perbedaan suku.

4

Tanggapan siswa terhadap konflik agama yang terjadi di Gereja St.
Lidwina Bedog.

5

Tanggapan siswa terhadap konflik perbedaan agama di masyarakat
maupun di lingkungan pendidikan.

6

Tanggapan siswa terhadap konflik ras yaitu perlakuan diskriminasi di
sekolahan seperti tindakan bullying.

7

Tanggapan siswa terhadap konflik rasisme yang terjadi dikalangan
remaja.

8

Tanggapan siswa terhadap konflik perbedaan golongan.

9

Tanggapan siswa terhadap konflik perbedaan golongan di lingkungan
pendidikan.

10

Tanggapan siswa terhadap konflik perbedaan golongan berdasarkan kelas
sosial.
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Lampiran 9 Kisi-kisi Kuisioner Validasi Buku Ajar oleh Dosen Ahli dan
Guru Pengampu

KISI-KISI PENILAIAN BUKU AJAR
OLEH GURU PENGAMPU DAN DOSEN AHLI
Kode

Aspek

Aspek yang Dinilai

Penilaian

Indikator
Penilaian

Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar
Ketepatan pemilihan materi

1, 2
3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

Kelayakan

Kaitan materi dengan kemampuan dan keterampilan

Isi/Materi

siswa

11, 12, 13

Penggunaan teori yang relevan

14

Kaitan materi dengan IPTEKS

15

Sistematika buku ajar secara keseluruhan

16

Dukungan penyajian materi

17, 18, 19

Keruntutan penyajian materi dengan alur berpikir
Kelayakan

siswa

Penyajian

Sistematika penyajian materi dalam setiap bab

20
21, 22, 23

Kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan
berpikir siswa
Kelayakan
Bahasa

Kelayakan

24

Kesusuaian bahasa dengan tingkat kemampuan siswa

25, 26

Kesesuaian dan ketepatan diksi

27, 28

Kesesuaian fisik buku ajar

29, 30

Kesesuaian tata pengetikan

31, 32, 33

Kegrafikan Pemanfaatan penggunaan gambar, tabel, dan ilustrasi
Kelengkapan penggunaan gambar, tabel, dan ilustrasi

34, 35, 36
37, 38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
205

Lampiran 10 Hasil Transkrip Wawancara Guru Pengampu
HASIL TRANSKRIP WAWANCARA GURU PENGAMPU
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
UNTUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN
MEMBACA KRITIS
No
1

Pertanyaan

Jawaban

Apakah di sekolahan ini ada

Ada mbak, di sini ada siswa yang

siswa yang memiliki perbedaan,

memiliki perbedaan agama, suku, ras

seperti perbedaan suku, agama,

dan golongan. Misalnya perbedaan

ras, dan golongan?

agama seperti, Islam, Kristen,
Katolik, dan Hindu. Ada juga yang
berasal dari luar daerah, seperti
Medan, Papua, Bali.

2

Menurut Ibu, bagaimana para

Mereka biasa saja mbak, tidak ada

siswa menanggapi keberagaman

yang membeda-bedakan satu sama

tersebut?

lain dan saling bertoleransi. Bahkan
yang beragama Hindu ketika mata
pelajaran agama, mereka tidak mau
keluar kelas. Dia tetap di kelas
mendengarkan pembelajaran agama
yang lain, karena guru agama Hindu
satu kabupaten hanya ada satu jadi
gurunya keliling. Kalo tidak salah
sekolahan ini mendapatkan jadwal di
hari Minggu.

3

Apabila di kelas atau di

Selama ini, di sekolahan atau di kelas

sekolahan ada siswa yang

ini belum ada konflik seperti itu.

mengejek, menghina atau

Apabila ada konflik seperti itu, saya

memusuhi karena adanya

memberikan nasihat dengan baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
206

No

Pertanyaan

Jawaban

perbedaan, bagaimana tanggapan

agar siswa tidak membeda-bedakan

ibu terhadap kasus tersebut?

satu dengan yang lain. Sesama teman
harus saling menghargai, meyayangi
dan menghormati.

4

Menurut Ibu, seberapa

Bagi saya sangat penting mbak,

pentingnya pendidikan

karena untuk bekal persatuan.

multikultural (keanekaragaman

Dengan dibekali pengetahuan

suku, agama, ras, dan golongan)

mengenai pendidikan multikultural

digunakan dalam pembelajaran

anak akan terbiasa untuk saling

Bahasa Indonesia?

menghormati, sehingga nanti
kedepannya mereka akan menjadi
masyarakat yang baik jika berada di
lingkungan yang memiliki
perbedaan. Selain itu, para siswa
juga memiliki sikap dari nilai-nilai
multikultural.

5

Ketika pembelajaran Bahasa

Iya, tetapi tidak secara langsung.

Indonesia, apakah ibu

Misalnya, dalam kegiatan

memberikan atau menanamkan

berkelompok tidak boleh pilih-pilih,

pendidikan multikultural

kadang saya buat acak, kadang

(keanekaragaman suku, agama,

sesuai tempat duduk, dan kadang

ras, dan golongan) kepada para

campur atau berhitung.

siswa?
6

Menurut Ibu, apakah siswa

Iya mbak. Minat baca mereka

mengalami kesulitan ketika diberi kurang, tetapi saya sudah
tugas membaca kritis? Jika iya,

memberikan tugas kepada para siswa

kesulitan apa sajakah itu?

untuk membaca novel, kemudian
saya meminta untuk membuat teks
ulasan.
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No

Pertanyaan

Jawaban

7

Menurut Ibu, apakah penggunaan

Iya jelas mbak. Dengan adanya buku

buku ajar dapat mempermudah

ajar sangat membantu dan

pembelajaran Bahasa Indonesia?

melengkapi, karena tidak mungkin
guru setiap saat harus menyediakan
materi sendiri. Belum tentu juga
yang dibuat sendiri baik juga,
sehingga kalo saya pakai secara
bergantian mana yang lebih cocok.

8

Apakah dalam pembelajaran

Ada mbak. Novel itu kan banyak dan

Bahasa Indonesia pada

berasal dari beberapa daerah, tetapi

keterampilan membaca kritis ada

dalam buku pembelajaran Bahasa

sumber belajar yang berhubungan Indonesia belum ada.
dan mendukung adanya
keragaman suku, agama, ras, dan
golongan?
9

Menurut ibu, buku ajar yang

Buku ajar yang baik dari segi

menarik dan tidak membosankan

tampilannya, isinya, ada gambarnya,

untuk siswa itu seperti apa?

ada soal latihannya, dan sesuai
dengan kurikulum. Selain itu,
dilengkapi dengan bacaan yang
menarik supaya meningkatkan
keterampilan membaca siswa, karena
minat membaca siswa kurang.
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No
10

Pertanyaan

Jawaban

Jika peneliti mengembangkan

Buku ajar yang disusun sesuai

buku ajar membaca kritis

dengan kaidah pembuatan buku ajar,

terintegrasi dengan pendidikan

buku ajar disusun menggunakan

multikultural, apa harapan Ibu

bahasa yang mudah dipahami oleh

agar buku yang dikembangkan

siswa, buku ajar yang disusun

layak untuk digunakan?

semenarik mungkin dan materi yang
dibahas sesuai dengan jenjang
pendidikan yang dituju, serta
memasukkan pendidikan
multikultural pada materi
pembelajaran, seperti pada teks
pembelajaran maupun soal-soal
latihan. Selain itu, diberikan
rangkuman pada setiap babnya dan
diberikan soal-soal latihan sehingga
para siswa akan semakin mudah
memahami materi tersebut. Kegiatan
diskusi juga harus diberikan supaya
siswa bisa belajar saling
menghargai, menghormati, dan
bertoleransi dengan adanya
perbedaan yang ada.
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Lampiran 11 Hasil Transkrip Wawancara 5 Siswa Kelas VIII A SMP N 4
Ngaglik

HASIL TRANSKRIP WAWANCARA SISWA KELAS VII A
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
UNTUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN
MEMBACA KRITIS
Nama Responden 1

: Pradipta Hapsari

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah di kelas Anda ada teman

Ada. Di kelas saya ada perbedaan

yang memiliki perbedaan, seperti

agama yaitu agama Hindu. Teman

perbedaan suku, agama, ras dan

saya yang bernama Putu beragama

golongan ?

Hindu. Dia berasal dari Bali. Selain
itu, ada juga teman saya yang
beragama Katolik dan Kristen.

2

Bagaimana tanggapan Anda

Saya lebih senang dengan adanya

terhadap perbedaan tersebut?

perbedaan, karena kita bisa saling
berbagi pengalaman adaya perbedaan
tersebut.

3

Menurut Anda, apakah

Sangat penting, karena kita bisa

pendidikan multikultural penting

belajar untuk menghargai dan

atau tidak untuk diterapkan?

menghormati sesama teman yang
memiliki perbedaan.

4

Selama Anda mengikuti

Dalam materi pembelajaran belum,

pembelajaran Bahasa Indonesia,

tetapi kalo kegiatan berkelompok guru

apakah pendidikan keberagaman

membagi kelompok secara acak tanpa

suku, agama, ras, dan golongan

membeda-bedakan.

sudah diterapkan dalam materi
pembelajaran?
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No
5

Pertanyaan
Selama Anda mengikuti

Jawaban
Belum ada.

pembelajaran Bahasa Indonesia,
apakah ada sumber belajar yang
berhubungan dan mendukung
keberagaman suku, agama, dan
golongan?
6

7

Apa harapan Anda jika

Harapannya yaitu agar tidak adanya

pendidikan keberagaman suku,

pembulyingan lagi, tidak ada yang

agama, ras, dan golongan di

membedak-bedakan, dan semakin

terapkan dalam pembelajaran

mengetahui keberagaman yang ada di

Bahasa Indonesia?

negara kita.

Apabila di kelas Anda ada teman

Menasihati teman yang mengejek dan

yang mengucilkan atau mengejek

mengucilkan. Kita memberikan

adanya perbedaan misalnya,

pengertian bahwa sesama manusia

perbedaan agama. Bagaimana

harus saling menyayangi tanpa

pendapat Anda terhadap konflik

memedulikan perbedaan yang ada.

tersebut ?
8

Menurut Anda, buku ajar yang

Berisi banyak kegiatan. Jadi banyak

menarik dan tidak membosankan

melakukan kegiatan berdiskusi, karena

itu seperti apa?

kita bisa saling bertukar pikiran dan
kita juga bisa belajar saling
menghargai pendapat orang lain.

9

Menurut Anda, buku ajar yang

Menurut saya, buku ajar yang layak

layak digunakan untuk

digunakan yaitu bahasa yang mudah

pembelajaran Bahasa Indonesia

dipahami dan banyak diberikan teks,

membaca kritis terintagrasi

sehingga lebih bisa memahami dengan

dengan pendidikan multikultural

baik.

(keanekaragaman suku, agama,
ras, dan golongan) seperti apa?
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No

Pertanyaan

Jawaban

10

Jika peneliti menyusun buku ajar

Kalo menurut saya lebih ke materi dan

membaca kritis terintegrasi

memberi banyak bacaan yang menarik

dengan pendidikan multikultural , dan mudah dipahami.
komponen apa yang paling Anda
diperhatikan?

Nama Responden 2

: I Putu Ananda Darmaputra

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah di kelas Anda ada teman

Ada perbedaan agama, yaitu agama

yang memiliki perbedaan, seperti

Islam, Katolik, dan Kristen. Selain itu

perbedaan suku, agama, ras dan

juga terdapat perbedaan golongan.

golongan ?
2

Bagaimana tanggapan Anda

Tanggapan saya dengan adanya

dengan adanya perbedaan

perbedaan yaitu dapat menambah

tersebut?

pengetahuan bagi saya mengenai
perbedaan yang ada dan bisa berbagi
cerita dengan teman yang lain.

3

Menurut Anda, apakah

Penting, karena orang-orang bisa

pendidikan multikultural penting

saling menghargai satu sama lain.

atau tidak untuk diterapkan?
4

Selama Anda mengikuti

Belum diterapkan, tetapi dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia,

kegiatan berkelompok sudah.

apakah pendidikan keberagaman

Contohnya kita menghargai pendapat

suku, agama, ras, dan golongan

orang lain tanpa memedulikan

sudah diterapkan dalam materi

perbedaan.

pembelajaran?
5

Selama Anda mengikuti

Belum ada sumber yang mendukung

pembelajaran Bahasa Indonesia,

keberagaman suku, agama, ras, dan

apakah ada sumber belajar yang

golongan dalam pembelajaran Bahasa
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No

Pertanyaan
berhubungan dan mendukung

Jawaban
Indonesia.

keberagaman suku, agama, dan
golongan?
6

Apa harapan Anda jika

Harapan saya yaitu, memiliki sikap

pendidikan keberagaman suku,

toleransi antar perbedaan yang ada dan

agama, ras, dan golongan di

memiliki sikap saling menghargai.

terapkan dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia?
7

Apabila di kelas Anda ada teman

Memberitahu agar tidak seperti itu,

yang mengucilkan atau mengejek

karena kita harus bisa menghargai

adanya perbedaan misalnya,

adanya perbedaan.

perbedaan agama. Bagaimana
pendapat Anda terhadap konflik
tersebut ?
8

Menurut Anda, buku ajar yang

Buku ajar yang banyak memberikan

menarik dan tidak membosankan

banyak latihan diskusi, sehingga kita

itu seperti apa?

bisa saling berinteraksi dengan yang
lain, dan dapat berkerjasama.

9

Menurut Anda, buku ajar yang

Materinya singkat, mudah dipahami,

layak digunakan untuk

dan memberikan banyak bacaan.

pembelajaran Bahasa Indonesia
membaca kritis terintagrasi
dengan pendidikan multikultural
(keanekaragaman suku, agama,
ras, dan golongan) itu seperti
apa?
10

Jika peneliti menyusun buku ajar

Materi pembelajaran. Diberikan materi

membaca kritis terintegrasi

yang mudah dipahami dan menarik

dengan pendidikan multikultural,

untuk dipelajari.
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No

Pertanyaan

Jawaban

komponen apa yang paling Anda
diperhatikan?

Nama Responden 3

: Chisafeby Cahaya Camilla

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah di kelas Anda ada teman

Ada. Di kelas saya ada beberapa

yang memiliki perbedaan, seperti

perbedaan seperti perbedaan agama

perbedaan suku, agama, ras dan

dan perbedaan golongan. Teman saya

golongan ?

ada beberapa yang beragama Katolik,
Kristen, dan Hindu. Selain itu, juga
ada perbedaan golongan kelas sosial.

2

Bagaimana tanggapan Anda

Bagi saya dengan adanya perbedaan

dengan adanya perbedaan

tidak ada permasalahan, karena Tuhan

tersebut?

menciptakan berbeda-beda untuk
saling mengisi dan berbagi.

3

Menurut Anda, apakah

Sangat penting untuk diterapkan,

pendidikan multikultural penting

karena kita bisa saling mengenal suku-

atau tidak untuk diterapkan?

suku lain, memperluas wawasan,
saling belajar menghargai, dan
bertoleransi.

4

Selama Anda mengikuti

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia

pembelajaran Bahasa Indonesia,

belum diterapkan. Pendidikan

apakah pendidikan keberagaman

keberagaman suku, agama, rasdan

suku, agama, ras, dan golongan

golongan dipelajari pada mata

sudah diterapkan dalam materi

pelajaran PKN.

pembelajaran?
5

Selama Anda mengikuti

Terkadang ada beberapa, seperti teks-

pembelajaran Bahasa Indonesia,

teks bacaan.

apakah ada sumber belajar yang
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No

Pertanyaan

Jawaban

berhubungan dan mendukung
keberagaman suku, agama, dan
golongan?
6

Apa harapan Anda jika

Harapan saya yaitu agar dapat

pendidikan keberagaman suku,

mengurangi konflik SARA dan dapat

agama, ras, dan golongan di

saling bertoleransi dengan adaya

terapkan dalam pembelajaran

perbedaan.

Bahasa Indonesia?
7

Apabila di kelas Anda ada teman

Ditegur dan dinasihati dengan baik,

yang mengucilkan atau mengejek

karena dengan ada perbedaan agama

adanya perbedaan misalnya,

akan mengajarkan kita untuk saling

perbedaan agama. Bagaimana

menghargai dan bertoleransi dengan

pendapat Anda terhadap konflik

sesama.

tersebut ?
8

Menurut Anda, buku ajar yang

Buku ajar yang berisikan materi

menarik dan tidak membosankan

pembeljaran, ringkasan materi, dan

itu seperti apa?

latihan. Hal tersebut akan
mempermudah saya dalam
mempelajari dan meningkatkan
kegiatan belajar saya.

9

Menurut Anda, buku ajar yang

Buku ajar yang mudah dipahami dan

layak digunakan untuk

banyak kegiatan diskusi. Dengan

pembelajaran Bahasa Indonesia

adanya kegiatan diskusi, kita akan

membaca kritis terintagrasi

semakin dapat menghargai teman yang

dengan pendidikan multikultural

lain, seperti menghargai masukan dari

(keanekaragaman suku, agama,

teman.

ras, dan golongan) itu seperti
apa?
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No

Pertanyaan

Jawaban

10

Jika peneliti menyusun buku ajar

Menurut saya komponen yang paling

membaca kritis terintegrasi

penting yaitu materi dan desain

dengan pendidikan multikultural,

bacaan. Dibuat semenarik mungkin.

komponen apa yang paling Anda
diperhatikan?

Nama Responden 4: Iqbal Ilham Yuniansyah
No

Pertanyaan

1

Apakah di kelas Anda ada teman

Ada. Beberapa dari teman saya ada

yang memiliki perbedaan, seperti

yang beragama Hindu, Katolik, dan

perbedaan suku, agama, ras dan

Kristen. Selain itu, ada perbedaan

golongan ?

warna kulit dan golongan kelas sosial.

Bagaimana tanggapan Anda

Tanggapan saya yaitu dengan adanya

dengan adanya perbedaan

perbedaan akan lebih bervarasi, karena

tersebut?

kita dapat saling mengenal perbedaan

2

Jawaban

satu dengan yang lainnya.
3

4

Menurut Anda, apakah

Sangat penting, agar kita bisa saling

pendidikan multikultural penting

menghargai dan menghormanti antara

atau tidak untuk diterapkan?

perbedaan tersebut.

Selama Anda mengikuti

Sudah. Misalnya, dalam kerja

pembelajaran Bahasa Indonesia,

kelompok kita bekerja sama dan

apakah pendidikan keberagaman

dibagi tugas masing-masing dengan

suku, agama, ras, dan golongan

adil tanpa membeda-bedakan.

sudah diterapkan dalam materi
pembelajaran?
5

Selama Anda mengikuti

Belum ada. Pembelajaran

pembelajaran Bahasa Indonesia,

keberagaman suku, agama, ras, dan

apakah ada sumber belajar yang

golongan biasanya dipelajari dalam

berhubungan dan mendukung

mata pelajaran IPS dan PKN.
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No

Pertanyaan

Jawaban

keberagaman suku, agama, dan
golongan?
6

Apa harapan Anda jika

Harapannya yaitu, agar kita bisa saling

pendidikan keberagaman suku,

menghormati satu dengan yang lain

agama, ras, dan golongan di

dan tidak membeda-bedakan.

terapkan dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia?
7

Apabila di kelas Anda ada teman

Menengur agar tidak mengucilkan dan

yang mengucilkan atau mengejek

mengejek satu sama lain, karena kita

adanya perbedaan misalnya,

dihadapan Tuhan sama tidak ada yang

perbedaan agama. Bagaimana

berbeda.

pendapat Anda terhadap konflik
tersebut ?
8

9

Menurut Anda, buku ajar yang

Buku ajar yang memberikan banyak

menarik dan tidak membosankan

bacaan yang menarik dan diberikan

itu seperti apa?

gambar-gambar yang menarik.

Menurut Anda, buku ajar yang

Buku ajar yang didalamnya diberikan

layak digunakan untuk

pendidikan karakter dan disertai

pembelajaran Bahasa Indonesia

bacaan mengenai keberagaman suku,

membaca kritis terintagrasi

agama, ras, dan golongan.

dengan pendidikan multikultural
(keanekaragaman suku, agama,
ras, dan golongan) itu seperti
apa?
10

Jika peneliti menyusun buku ajar

Komponen yang paling saya

membaca kritis terintegrasi

perhatikan yaitu contoh-contoh teks

dengan pendidikan multikultural,

bacaan.

komponen apa yang paling Anda
diperhatikan?
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Nama Responden 5: Slamet Ihsan Nurdin
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah di kelas Anda ada teman

Ada. Perbedaan yang ada yaitu

yang memiliki perbedaan, seperti

perbedaan agama, ras, dan golongan.

perbedaan suku, agama, ras dan

Ada agama Katolik, Kristen, Islam,

golongan ?

Hindu. Selain itu, ada perbedaan
warna kulit, bentuk rambut, dan
perbedaan golongan sosial.

2

Bagaimana tanggapan Anda

Bagi saya dengan adanya perbedaan

dengan adanya perbedaan

itu indah, karena kita bisa saling

tersebut?

berbagi dan saling bertukar
pengalaman, sehingga akan
menambah pengetahuan bagi kita
mengenai perbedaan yang ada dan
semakin merasakan indahnya diantara
perbedaan.

3

Menurut Anda, apakah

Penting, karena dengan adanya

pendidikan multikultural penting

pendidikan multikultural kita dapat

atau tidak untuk diterapkan?

belajar untuk menerima adanya
perbedaan.

4

Selama Anda mengikuti

Dalam materi pembelajaran belum

pembelajaran Bahasa Indonesia,

diterapkan, tetapi guru selalu

apakah pendidikan keberagaman

memberikan nasihat agar saling

suku, agama, ras, dan golongan

menghargai dan menghormati sesama

sudah diterapkan dalam materi

teman, misalnya ada teman yang

pembelajaran?

mengemukakan pendapatnya kita
harus mendengarkan dan menghargai.

5

Selama Anda mengikuti

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia

pembelajaran Bahasa Indonesia,

belum ada sumber pembelajaran yang

apakah ada sumber belajar yang

berhubungan dengan suku, agama, ras,
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No

Pertanyaan

Jawaban

berhubungan dan mendukung

dan golongan, tetapi ada dalam mata

keberagaman suku, agama, dan

pelajaran PKN.

golongan?
6

Apa harapan Anda jika

Agar memiliki sikap toleransi dan

pendidikan keberagaman suku,

tidak membedakan keberagaman suku,

agama, ras, dan golongan di

agama, ras, dan golongan.

terapkan dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia?
7

Apabila di kelas Anda ada teman

Dinasihati dengan pelan-pelan supaya

yang mengucilkan atau mengejek

tidak mengucilkan dan mengejek

adanya perbedaan misalnya,

teman yang memiliki perbedaan,

perbedaan agama. Bagaimana

karena kita sesama manusia harus

pendapat Anda terhadap konflik

saling menyayangi.

tersebut ?
8

9

Menurut Anda, buku ajar yang

Buku ajar yang di dalamnya

menarik dan tidak membosankan

memberikan bacaan disertai dengan

itu seperti apa?

gambar.

Menurut Anda, buku ajar yang

Materi mudah dipahami dan

layak digunakan untuk

dilengkapi dengan latihan-latihan

pembelajaran Bahasa Indonesia

dalam setiap babnya.

membaca kritis terintagrasi
dengan pendidikan multikultural
(keanekaragaman suku, agama,
ras, dan golongan) seperti apa?
10

Jika peneliti menyusun buku ajar

Komponen yang paling saya

membaca kritis terintegrasi

perhatikan yaitu materi dan contoh

dengan pendidikan multikultural,

teks bacaan.

komponen apa yang paling Anda
diperhatikan?
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Lampiran 12 Isi Kuisioner Pengalaman Awal Siswa
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Lampiran 13 Rekap Analisis Kuisioner Pengalaman Awal Siswa
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Lampiran 14 Kategorisasi Analisis Kuisioner Pengalaman Awal Siswa
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Lampiran 15 Rekapitulasi Komentar dalam Kuisioner Pengalaman Awal
Siswa

REKAPITULASI KOLOM KOMENTAR
KUISIONER ANALISIS PENGALAMAN AWAL
KELAS VIII A SMP NEGERI 4 NGAGLIK
DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MEMBACA KRITIS
TERINTEGRASI DENGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
No
1

Pertanyaan

Jawaban

Menurut Anda

Membaca buku-buku

stretegi apa yang

bacaan yang judulnya

dibutuhkan dalam

menarik

pembelajaran

Mencermati dan

keterampilan

memahami teks bacaan

membaca kritis?

Ketika pembalajaran di
kelas guru sering
memberikan teks

Jumlah

Presentase

15

38%

9

23%

7

18%

4

10%

2

5%

2

5%

39

100%

19

38%

8

16%

bacaan kepada siswa
Menambah jam literasi
membaca
Membaca teks bacaan
yang mudah dipahami
oleh siswa
Melalui tayangan
langsung/film
Total
2

Jika kami akan

Menarik untuk

membuat buku ajar

dipelajari oleh siswa

membaca kritis
terintegrasi dengan

Sarat akan nilai-nilai
yang edukatif yang
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pendidikan

berguna bagi kehidupan

multikultural, isi
buku ajar seperti
apa yang anda
harapkan?

Mudah dipelajari oleh
siswa

7

14%

5

10%

4

8%

4

8%

3

6%

50

100%

Diberikan teks bacaan
yang berhubungan
dengan pendidikan
multikultural
Dilengkapi pesan moral
dan dapat menginspirasi
Dilengkapi dengan
latihan-latihan soal
Dilengkapi dengan
materi yang sesuai dan
lengkap
Total
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Lampiran 16 Tanggapan Siswa terhadap Konflik Suku, Agama, Ras/etnis,
dan Golongan yang pernah terjadi di Indonesia
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Lampiran 17 Hasil Kuisioner Validasi Buku Ajar oleh Dosen Ahli Tahap 1
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Lampiran 18 Rekapitulasi Hasil Validasi Buku Ajar Oleh Dosen Ahli Tahap
1

REKAPITULASI HASILVALIDASI BUKU AJAR
OLEH DOSEN AHLI TAHAP 1
Alternatif Jawaban
Nomor
Skor
Jumlah Skor
Butir
5 4 3
2
1
(∑)
Soal
SB B CB KB SKB SB B CB KB SKB
ASPEK KELAYAKAN ISI/MATERI
1
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
2
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
3
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
4
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
5
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
6
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
7
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
8
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
9
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
10
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
11
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
12
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
13
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
14
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
15
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
16
0 0 1
0
0
0 0 3
0
0
3
JUMLAH
63
SKOR RATA-RATA
3,94
PERSENTASE
78,8%
KATEGORI
Baik
ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN
17
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
18
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
19
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
20
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
21
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
22
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
23
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
24
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
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25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN BAHASA
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 0 1
0
0
0 0 3
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI

32
4
80%
Baik
0
0
0
0

4
4
4
3
15
3,75
75%
Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
5
100%
Sangat Baik
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Lampiran 19 Hasil Kuisioner Validasi Buku Ajar oleh Dosen Ahli Tahap 2
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Lampiran 20 Rekapitulasi Hasil Validasi Buku Ajar oleh Dosean Ahli Tahap
2

REKAPITULASI HASIL VALIDASI BUKU AJAR
OLEH DOSEN AHLI TAHAP 2
Alternatif Jawaban
Nomor
Skor
Butir
5 4 3
2
1
Soal
SB B CB KB SKB SB B CB KB SKB
ASPEK KELAYAKAN ISI/MATERI
1
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
2
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
3
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
5
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
6
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
7
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
8
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
9
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
10
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
11
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
12
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
13
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
14
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
15
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
16
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN
17
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
18
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
19
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
20
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
21
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
22
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
23
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
24
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0

Jumlah Skor
(∑)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
64
4
80%
Baik
4
4
4
4
4
4
4
4
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25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN BAHASA
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI

32
4
80%
Baik
0
0
0
0

5
5
4
4
18
4,5
90%
Sangat Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
5
100%
Sangat Baik
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Lampiran 21 Hasil Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek
Kelayakan Isi/Materi

Data Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek Kelayakan
Isi/Materi
Skor
No Kode

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Indikator Penilaian

Tujuan pembelajaran dalam buku ajar
sesuai dengan kompetensi dasar.
Materi pembelajaran dalam buku ajar
sesuai dengan kompetensi dasar.
Penyajian konsep, definisi, prinsip,
prosedur, contoh, dan pelatihan dalam
buku ajar sesuai dengan kebutuhan materi
pokok yang diperlukan siswa.
Prinsip penyusunan materi dalam buku
ajar dirumuskan secara tepat sehingga
tidak menimbulkan multitafsir bagi
siswa.
Prosedur dalam buku ajar dirumuskan
secara tepat sehingga siswa tidak
melakukan kekeliruan sistematis.
Materi yang memuat konsep, prinsip,
prosedur, atau rumus diperjelas oleh
contoh, fakta, dan ilustrasi yang jelas.
Soal-soal disajikan sesuai dengan tujuan
pembelajaran sehingga siswa dapat
menguasai materi yang diharapkan.
Materi yang disajikan dalam buku ajar
bersifat komunikatif sehingga dapat
memperjelas keadaan atau masalah yang
sedang dipelajari.
Materi yang disajikan dalam buku ajar
menarik sehingga dapat menumbuhkan
minat siswa untuk mempelajari materi
Bahasa Indonesia.

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

Materi yang terdapat dalam buku ajar
membantu siswa untuk memperoleh
pendidikan keanekaragaman suku,
agama, ras, dan golongan yang ada di
Indonesia.
Materi yang disajikan mampu
menumbuhkan kreativitas siswa dalam
memecahkan masalah, berpikir kritis, dan
menumbuhkan keterampilan membaca
kritis siswa.
Tugas-tugas yang terdapat dalam buku
ajar dapat mendorong siswa untuk
membaca kritis, mencari, dan
memperoleh informasi mengenai jawaban
yang diperlukan dari berbagai sumber.
Buku ajar ini dilengkapi dengan
instrumen evaluasi berupa uji kompetensi
yang dapat mengukur kemampuan dan
keterampilan siswa dalam menyelesaikan
tugas pembelajaran.
Materi yang disajikan mengacu pada
teori-teori yang relevan dan dirumuskan
dengan tepat sehingga dapat mendukung
tercapainya kompetensi dasar.
Materi yang disajikan (termasuk contoh,
latihan, dan daftar pustaka) dalam buku
ajar sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi saat ini.
Materi yang dirumuskan dalam buku ajar
memiliki keterkaitan antarkonsepnya.
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

63
3,94
79%
Baik

64
4
80%
Baik
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Lampiran 22 Hasil Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek
Kelayakan Penyajian
Data Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada
Aspek Kelayakan Penyajian
Skor
No Kode

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

Indikator Penilaian
Pada setiap bab yang ada di dalam buku
ajar sudah terintegrasi dengan pendidikan
keanekaragaman suku, agama, ras, dan
golongan di Indonesia.
Penyajian dalam buku ajar bersifat
interaktif dan partisipatif sehingga
memotivasi siswa untuk belajar mandiri.
Penyajian dan pembahasan materi dalam
buku ajar mengakomodasi belajar aktif.
Penyajian materi dalam buku ajar sesuai
dengan alur berpikir deduktif sehingga
siswa dapat mengikutinya dengan baik.
Pada bagian pendahuluan buku ajar
disajikan secara lengkap, seperti kata
pengantar, resionalisasi, petunjuk
penggunaan, daftar isi, daftar tabel, dan
daftar bagan.
Pada bagian isi, penyajian materi dalam
buku ajar dilengkapi dengan gambar,
ilustrasi, tabel, rujukan/sumber acuan,
soal latihan, dan rangkuman.
Pada bagian isi, penyajian materi dalam
buku ajar dilengkapi dengan gambar,
ilustrasi, tabel, rujukan/sumber acuan,
soal latihan, dan rangkuman.
Penyajian materi dalam buku ajar mampu
membuat siswa membaca secara kritis,
berpikir kritis, dan kreatif dalam
mempelajari materi pembelajaran Bahasa
Indonesia.
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32
4
80%
Baik

32
4
80%
Baik
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Lampiran 23 Hasil Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek
Kelayakan Bahasa

Data Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek Kelayakan
Bahasa
Skor
No Kode

1

25

2

26

3

27

4

28

Indikator Penilaian
Bahasa yang digunakan dalam buku ajar
untuk menjelaskan materi pembelajaran
sesuai dengan tingkat kemampuan siswa
SMP.
Bahasa yang digunakan dalam buku ajar
sesuai dengan kematangan sosial
emosional siswa.
Pesan dalam buku ajar disajikan dengan
bahasa yang menarik, jelas, tepat
sasaran, dan tidak menimbulkan makna
ganda sehingga mendorong siswa untuk
mempelajari buku ajar tersebut secara
tuntas.
Kata dan kalimat yang digunakan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI).
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

4

5

4

5

4

4

3

4

15
3,75
75%

18
4,5
90%
Sangat
Baik

Baik
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Lampiran 24 Hasil Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek
Kelayakan Kegrafikan

Data Validasi Dosen Ahli Tahap 1 dan Tahap 2 pada Aspek Kelayakan
Kegrafikan
Skor
No Kode

1

29

2

30

3

31

4

32

5

33

6

34

7

35

8

36

9

37

10

38

Indikator Penilaian
Ukuran buku ajar sesuai dengan standar
ISO, yaitu A4 (210×297 mm), A5
(148×210 mm), dan B5 (176×250 mm).
Penampilan unsur dan tata letak pada
kulit muka, belakang, dan punggung
buku ajar harmonis dan konsisten.
Huruf, ukuran huruf, dan warna judul
buku ajar yang digunakan menarik, dan
mudah dibaca.
Buku ajar tidak menggunakan terlalu
banyak kombinasi jenis huruf dan
mudah dibaca.
Bidang cetak, marjin, dan spasi
antarteks dan ilustrasi dalam bagian isi
buku ajar sudah proporsional.
Bagian isi buku ajar dapat dengan cepat
memberikan gambaran tentang materi
ajar tertentu dan secara visual
mengungkapkan jenis ilustrasi yang
ditampilkan berdasarkan materi ajarnya.
Bagian isi buku ajar mengandung
kesederhanaan, daya keterbacaan, dan
daya kemudahan pemahaman.
Gambar dan ilustrasi yang ada dalam
buku ajar mampu memperjelas dan
mempermudah pemahaman, serta
menarik.
Judul bab, subjudul bab, dan angka
halaman, serta ilustrasi dan keterangan
gambar sudah lengkap dan proporsional.
Penempatan judul, subjudul, ilustrasi,
keterangan gambar, dan hiasan tidak
mengganggu pemahaman terkait materi
buku ajar.

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

50
5
100%
Sangat
Baik

50
5
100%
Sangat
Baik
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Lampiran 25 Hasil Kuisioner Validasi Buku Ajar oleh Guru Pengampu
Tahap 1
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Lampiran 26 Rekapitulasi Hasil Validasi Buku Ajar oleh Guru Pengampu
Tahap 1

REKAPITULASI HASIL VALIDASI BUKU AJAR
OLEH GURU PENGAMPU TAHAP 1
Alternatif Jawaban
Nomor
Skor
Butir
5 4 3
2
1
Soal
SB B CB KB SKB SB B CB KB SKB
ASPEK KELAYAKAN ISI/MATERI
1
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
2
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
3
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
5
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
6
0 0 1
0
0
0 3 0
0
0
7
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
8
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
9
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
10
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
11
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
12
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
13
1 0 0
0
0
0 5 0
0
0
14
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
15
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
16
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN
17
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
18
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
19
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
20
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
21
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
22
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
23
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
24
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0

Jumlah Skor
(∑)

4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
65
4,06
81%
Baik
5
4
4
4
5
5
5
4
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25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN BAHASA
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0 0 1
0
0
0 0 3
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI

36
4,5
90%
Baik
0
0
0
0

4
4
4
3
15
3,75
75%
Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
49
4,9
98%
Sangat Baik
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Lampiran 27 Hasil Kuisioner Validasi Buku Ajar oleh Guru Pengampu
Tahap 2
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Lampiran 28 Rekapitulasi Hasil Validasi Buku Ajar oleh Guru Pengampu
Tahap 2

REKAPITULASI HASIL VALIDASI BUKU AJAR
OLEH GURU PENGAMPU TAHAP 2
Alternatif Jawaban
Nomor
Skor
Jumlah Skor
Butir
5 4 3
2
1
(∑)
Soal SB B CB KB SKB SB B CB KB SKB
ASPEK KELAYAKAN ISI/MATERI
1
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
2
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
3
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
4
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
5
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
6
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
7
1 0 0
0
0
0 5 0
0
0
5
8
1 0 0
0
0
0 5 0
0
0
5
9
1 0 0
0
0
0 5 0
0
0
5
10
1 0 0
0
0
0 5 0
0
0
5
11
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
12
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
13
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
14
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
15
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
16
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
JUMLAH
75
SKOR RATA-RATA
4,69
PERSENTASE
94%
KATEGORI
Sangat Baik
ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN
17
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
18
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
19
0 1 0
0
0
0 4 0
0
0
4
20
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
21
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
22
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
23
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
24
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0
5
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25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN BAHASA
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
1 0 0
0
0
5 0 0
0
0 1 0
0
0
0 4 0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI
ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
1
0 0
0
0
5 0 0
0
JUMLAH
SKOR RATA-RATA
PERSENTASE
KATEGORI

38
4,75
95%
Sangat Baik
0
0
0
0

5
5
5
4
19
4,75
95%
Sangat Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
5
100%
Sangat Baik
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Lampiran 29 Hasil Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2 pada
Aspek Kelayakan Isi/Materi

Data Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2
pada Aspek Kelayakan Isi/Materi
Skor
No Kode

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Indikator Penilaian

Tujuan pembelajaran dalam buku ajar
sesuai dengan kompetensi dasar.
Materi pembelajaran dalam buku ajar
sesuai dengan kompetensi dasar.
Penyajian konsep, definisi, prinsip,
prosedur, contoh, dan pelatihan dalam
buku ajar sesuai dengan kebutuhan materi
pokok yang diperlukan siswa.
Prinsip penyusunan materi dalam buku
ajar dirumuskan secara tepat sehingga
tidak menimbulkan multitafsir bagi
siswa.
Prosedur dalam buku ajar dirumuskan
secara tepat sehingga siswa tidak
melakukan kekeliruan sistematis.
Materi yang memuat konsep, prinsip,
prosedur, atau rumus diperjelas oleh
contoh, fakta, dan ilustrasi yang jelas.
Soal-soal disajikan sesuai dengan tujuan
pembelajaran sehingga siswa dapat
menguasai materi yang diharapkan.
Materi yang disajikan dalam buku ajar
bersifat komunikatif sehingga dapat
memperjelas keadaan atau masalah yang
sedang dipelajari.
Materi yang disajikan dalam buku ajar
menarik sehingga dapat menumbuhkan
minat siswa untuk mempelajari materi
Bahasa Indonesia.

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

4

5

4

5

4

5

4

5

4

4

3

4

4

5

4

5

4

5
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10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

Materi yang terdapat dalam buku ajar
membantu siswa untuk memperoleh
pendidikan keanekaragaman suku,
agama, ras, dan golongan yang ada di
Indonesia.
Materi yang disajikan mampu
menumbuhkan kreativitas siswa dalam
memecahkan masalah, berpikir kritis, dan
menumbuhkan keterampilan membaca
kritis siswa.
Tugas-tugas yang terdapat dalam buku
ajar dapat mendorong siswa untuk
membaca kritis, mencari, dan
memperoleh informasi mengenai jawaban
yang diperlukan dari berbagai sumber.
Buku ajar ini dilengkapi dengan
instrumen evaluasi berupa uji kompetensi
yang dapat mengukur kemampuan dan
keterampilan siswa dalam menyelesaikan
tugas pembelajaran.
Materi yang disajikan mengacu pada
teori-teori yang relevan dan dirumuskan
dengan tepat sehingga dapat mendukung
tercapainya kompetensi dasar.
Materi yang disajikan (termasuk contoh,
latihan, dan daftar pustaka) dalam buku
ajar sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi saat ini.
Materi yang dirumuskan dalam buku ajar
memiliki keterkaitan antarkonsepnya.
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

5

5

4

4

4

5

5

5

4

5

4

4

4

4

65
4,06
81%

75
4,69
94%
Sangat
Baik

Baik
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Lampiran 30 Hasil Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2 pada
Aspek Kelayakan Penyajian

Data Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2
pada Aspek Kelayakan Penyajian
Skor
No Kode

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

Indikator Penilaian
Pada setiap bab yang ada di dalam buku
ajar sudah terintegrasi dengan
pendidikan keanekaragaman suku,
agama, ras, dan golongan di Indonesia.
Penyajian dalam buku ajar bersifat
interaktif dan partisipatif sehingga
memotivasi siswa untuk belajar mandiri.
Penyajian dan pembahasan materi
dalam buku ajar mengakomodasi belajar
aktif.
Penyajian materi dalam buku ajar sesuai
dengan alur berpikir deduktif sehingga
siswa dapat mengikutinya dengan baik.
Pada bagian pendahuluan buku ajar
disajikan secara lengkap, seperti kata
pengantar, resionalisasi, petunjuk
penggunaan, daftar isi, daftar tabel, dan
daftar bagan.
Pada bagian isi, penyajian materi dalam
buku ajar dilengkapi dengan gambar,
ilustrasi, tabel, rujukan/sumber acuan,
soal latihan, dan rangkuman.
Pada bagian isi, penyajian materi dalam
buku ajar dilengkapi dengan gambar,
ilustrasi, tabel, rujukan/sumber acuan,
soal latihan, dan rangkuman.
Penyajian materi dalam buku ajar
mampu membuat siswa membaca
secara kritis, berpikir kritis, dan kreatif
dalam mempelajari materi pembelajaran
Bahasa Indonesia.

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5
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Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase

36
4,5
90%

Kategori

Baik

38
4,75
95%
Sangat
Baik
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Lampiran 31 Hasil Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2 pada
Aspek Kelayakan Bahasa

Data Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2
pada Aspek Kelayakan Bahasa
Skor
No Kode

1

25

2

26

3

27

4

28

Indikator Penilaian
Bahasa yang digunakan dalam buku ajar
untuk menjelaskan materi pembelajaran
sesuai dengan tingkat kemampuan siswa
SMP.
Bahasa yang digunakan dalam buku ajar
sesuai dengan kematangan sosial
emosional siswa.
Pesan dalam buku ajar disajikan dengan
bahasa yang menarik, jelas, tepat
sasaran, dan tidak menimbulkan makna
ganda sehingga mendorong siswa untuk
mempelajari buku ajar tersebut secara
tuntas.
Kata dan kalimat yang digunakan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI).
Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

4

5

4

5

4

5

3

4

15
3,75
75%

19
4,75
95%
Sangat
Baik

Baik
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Lampiran 32 Hasil Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2 pada
Aspek Kelayakan Kegrafikan

Data Validasi Guru Pengampu Tahap 1 dan Tahap 2
pada Aspek Kelayakan Kegrafikan
Skor
No Kode

1

29

2

30

3

31

4

32

5

33

6

34

7

35

8

36

9

37

10

38

Indikator Penilaian
Ukuran buku ajar sesuai dengan standar
ISO, yaitu A4 (210×297 mm), A5
(148×210 mm), dan B5 (176×250 mm).
Penampilan unsur dan tata letak pada
kulit muka, belakang, dan punggung
buku ajar harmonis dan konsisten.
Huruf, ukuran huruf, dan warna judul
buku ajar yang digunakan menarik, dan
mudah dibaca.
Buku ajar tidak menggunakan terlalu
banyak kombinasi jenis huruf dan
mudah dibaca.
Bidang cetak, marjin, dan spasi
antarteks dan ilustrasi dalam bagian isi
buku ajar sudah proporsional.
Bagian isi buku ajar dapat dengan cepat
memberikan gambaran tentang materi
ajar tertentu dan secara visual
mengungkapkan jenis ilustrasi yang
ditampilkan berdasarkan materi ajarnya.
Bagian isi buku ajar mengandung
kesederhanaan, daya keterbacaan, dan
daya kemudahan pemahaman.
Gambar dan ilustrasi yang ada dalam
buku ajar mampu memperjelas dan
mempermudah pemahaman, serta
menarik.
Judul bab, subjudul bab, dan angka
halaman, serta ilustrasi dan keterangan
gambar sudah lengkap dan proporsional.
Penempatan judul, subjudul, ilustrasi,
keterangan gambar, dan hiasan tidak
mengganggu pemahaman terkait materi
buku ajar.

Tahap 1
(Sebelum
Revisi)

Tahap 2
(Setelah
Revisi)

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Jumlah
Skor Rata-rata
Presentase
Kategori

49
4,9
98%
Sangat
Baik

50
5
100%
Sangat
Baik
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Lampiran 33 Tabel Kategorisasi Kelayakan Buku Ajar berdasarkan
Perhitungan Penilaian Acuan Patokan (PAP) Menurut Sukardjo

TABEL KATEGORI
Rentang Skor
Interval Skor PAP menurut
Hasil Perhitungan
Sukardjo
PAP
Aspek Kelayakan Isi/materi
∑ > Xi + 1,80 Sbi
∑ > 67,21
Xi + 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 1,80 SBi 54,40 < ∑ ≤ 67,21
Xi - 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 0,60 SBi
41,6 < ∑ ≤ 54,40
Xi - 1,80 SBi < ∑ ≤ Xi - 0,60 SBi
28,79 < ∑ ≤ 41,6
∑ ≤ Xi - 1,80 Sbi
∑ ≤ 28,79
Aspek Kelayakan Penyajian
∑ > Xi + 1,80 Sbi
∑ > 33,59
Xi + 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 1,80 SBi 27,20 < ∑ ≤ 33,59
Xi - 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 0,60 SBi
20,80 < ∑ ≤ 27,20
Xi - 1,80 SBi < ∑ ≤ Xi - 0,60 SBi
14,41 < ∑ ≤ 20,80
∑ ≤ Xi - 1,80 Sbi
∑ ≤ 14,41
Aspek Kelayakan Bahasa
∑ > Xi + 1,80 Sbi
∑ > 16,81
Xi + 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 1,80 SBi 13,60 < ∑ ≤ 16,81
Xi - 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 0,60 SBi
10,40 < ∑ ≤ 13,60
Xi - 1,80 SBi < ∑ ≤ Xi - 0,60 SBi
7,19 < ∑ ≤ 10,40
∑ ≤ Xi - 1,80 Sbi
∑ ≤ 7,19
Aspek Kelayakan Kegrafikan
∑ > Xi + 1,80 Sbi
∑ > 42,01
Xi + 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 1,80 SBi 34 < ∑ ≤ 42,01
Xi - 0,60 SBi < ∑ ≤ Xi + 0,60 SBi
26 < ∑ ≤ 34
Xi - 1,80 SBi < ∑ ≤ Xi - 0,60 SBi
17,99< ∑ ≤ 26
∑ ≤ Xi - 1,80 Sbi
∑ ≤ 17,99

Kategori

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Keterangan:
∑
: jumlah skor
Xi
: rata-rata ideal = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi
: simpangan baku ideal = 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)
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Lampiran 34 Produk Buku ajar
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Lampiran 35 Daftar Hadir Peserta Studi Pendahuluan
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Lampiran 36 Dokumentasi Pengalaman Awal Siswa

