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Abstract: The present study deals with the the development of teaching material of Economics and
Accounting based on concept mapping that could help students learn independently. The
development was adjusted to meet the characteristics and needs of the students of SMAN 1 Sreseh
(Senior High School). The findings included:  (1) the development followed the Dick and Carey model
applied to the ninth-grade of the social science major of study, (2) The teaching material of is
appliacable and acceptable, (3) the learning process by using the teaching material could improve
the students’ achievement value; and (4) the learning process by using the teaching material could
boost the students’ learning independence.
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Proses pembelajaran hingga dewasa ini masih mencirikan dominasi guru dan tidak
memberikan  akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan
proses berpikirnya. Model pembelajaran concept mapping merupakan bagian daripada
pendekatan.  Dengan demikian model pembelajaran concept mapping dapat dijadikan sebagai
alternatif strategi belajar yang lebih memberdayakan siswa. Model pembelajaran concept mapping
ini sangat cocok untuk membantu guru dalam memberikan gambaran secara konkret yang
mengindikasikan bagaimana sebuah konsep dapat dijabarkan secara rinci agar dapat dipahami oleh
siswa secara jelas dan bermakna. Karena model pembelajaran concept mapping merupakan bagian
dari pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) maka proses pembelajaran juga
berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer
pengetahuan dari guru ke siswa. Jadi dalam hal ini strategi  dan proses pembelajaran lebih
dipentingkan dari pada hasil.

Adapun Soekamto, dkk (dalam Nurulwati, 2000:10) mengemukakan maksud dari model
pembelajaran adalah: ”kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi
sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan
aktivitas belajar mengajar.” Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan
kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh Eggen dan Kauchak bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arahan bagi guru
untuk mengajar.

Arends (1997:7) mengatakan, ”The term teaching model refers to a particular approach to
instrution that includes its goal, syntax, environment and managemen system”. ”Istilah model
pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya,
sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya”.
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Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada strategi, metode
atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi,
metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah: (1). Rasional teoritis logis yang disusun oleh para
pencipta atau pengembangnya; (2). Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar
(tujuan pembelajaran yang akan dicapai); (3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model
tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4). Lingkungan belajar yang diperlukan agar
tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur, 200:9)

Selain ciri-ciri khusus pada suatu model pembelajaran, menurut Nieveen (1999), suatu model
pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, sahih(Valid). Aspek
validasi dikaitkan dengan dua hal, yaitu: (1) apakah model yang dikembangkan didasarkan pada
rasional teoritis yang kuat; dan (2) apakah terdapat konsistensi internal. Kedua, praktis. Aspek
kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika: (1) para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang
dikembangkan dapat diterapkan; dan (2) kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan
tersebut dapat diterapkan. Ketiga, Efektif berkaitan dengan aspek efektifitas ini. Nieveen
memberikan parameter sebagai berikut: (1) ahli dan praktisi berdasar pengalamanya menyatakan
bahwa model pembelajaran tersebut efektif; dan (2) secara operasional model tersebut
memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Khabibah (2006), bahwa untuk melihat tingkat kelayakan suatu model pembelajaran
untuk aspek validitas dibutuhkan ahli dan praktisi untuk memvalidasi model pembelajaran yang
dikembangkan. Sedangkan untuk aspek keprakatisan dan efektifitas diperlukan suatu perangkat
pembelajaran untuk melaksanakan model pembelajaran yang dikembangkan. Sehingga untuk
melihat kedua aspek ini perlu dikembangkan suatu perangkat pembelajaran untuk suatu topik
tertentu yang sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu dikembangkan
pula instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Arends (2001:24), menyeleksi enam model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan
guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran
kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah dan diskusi kelas. Arends dan pakar model
pembelajaran yang lain berpendapat, bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang paling baik
diantara yang lainnya, karena masing -masing model pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila
telah diujicobakan untuk mengajarkan materi pembelajaran tertentu (Arends, 1997). Oleh karena
itu, dari beberapa model pembelajaran yang ada perlu kiranya diseleksi model pembelajaran yang
mana yang paling baik untuk mengajarkan suatu materi tertentu. Dalam mengajarkan suatu pokok
bahasan (meteri) tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang
akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki
pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan
sarana dan fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat
tercapai.

Selain model tersebut diatas dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi,
dikembangkan pula model pembelajaran seperti Learning Strategi (Strategi-stretegi belajar),
pembelajaran berbasis inkuiri, active learning, quantum learning, dan masih banyak lagi model lain
yang semuanya dapat digunakan untuk memperkaya pelaksanaan pembelajaran berbasis
kompetensi di kelas.

Cliburn (dalam Muliasa 2003:22) mengatakan bahwa Concept mapping sebagai alat bantu
dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa mengingat jangka panjang.

Concept Mapping
Adapun yang dimaksud concept mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan

bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama
(Martin, 1994) agar pemahaman terhadap Concept mapping lebih jelas, maka Dahar (1989) yang
dikutip oleh Erman (2003), mengemukakan ciri-ciri Concept mapping sebagai berikut: (1) Concept
mapping atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi PKn, IPS, IPA, PKn. Dengan
menggunakan Concept mapping, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajarai
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bidang studi itu lebih bernakna. (i) Suatu Concept mapping merupakan gambar dua dimensi dari
suatu bidang studi, atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan
hubungan-hubungan proposional antara konsep-konsep; (ii) Tidak semua konsep mempunyai bobot
yang sama. Ini berarti ada konsep yang lebih inklusif daripada konsep-konsep yang lain; (iii) Bila dua
atau lebih konsep digambarkan dibawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu
hierarki pada Concept mapping tersebut; (2) Berdasarkan ciri tersebut diatas, maka sebaiknya
Concept mapping disusun secara hierarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak
peta, makin ke bawah konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. Dalam mata
pelajaran concept mapping membuat informasi abstrak menjadi konkret dan sangat bermanfaat
meningkatkan ingatan suatu konsep pembelajaran, dan menunjukkan pada siswa bahwa pemikiran
itu mempunyai bentuk.

Bentuk Concept mapping
Pembuatan concept mapping dilakukan dengan membuat suatu sajian visual atau diagram

tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. George
Posner dan Alan Rudnitsky, dalam Nur (2000a:36) menulis, bahwa ”Concept mapping mirip peta
jalan, namun concept mapping menaruh perhatian pada hubungan antar ide-ide, bukan hubungan
antar tempat”. Untuk  membuat suatu concept mapping, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-
ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola
logis. Kadang-kadang concept mapping merupakan diagram hierarki, kadang-kadang concept
mapping itu memfokus pada hubungan sebab akibat.

Manfaat concept mapping Bagi Siswa
Concept mapping bagi siswa berperan untuk memperjelas konsep-konsep penting yang harus

diprioritaskan untuk dipelajari. Siswa dapat mengetahui secara hirarki dan spesifikasi serta
keterkaitan antara konsep-konsep dan hubungannya dengan materi. Jadi dengan concept mapping
siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan potensinya, jika terjadi perbedaan
adalah suatu hal yang wajar dan tidak berarti kesalahan konsep.

Manfaat concept mapping Bagi Guru
Dengan concept mapping guru mampu melakukan verifikasi terhadap concept mapping yang

diperoleh secara alami, mampu menyajikan materi Ekonomi Akuntansi dalam satu kesatuan makna
yang saling berkaitan tanpa mengharuskan siswa untuk menghafal definisi konsep secara parsial
dan memberikan kerangka berpikir yang terbuka kepada siswa sehingga memungkinkan mereka
memahami konsep baru dalam proses belajar selanjutnya.

Concept mapping dalam Pembelajaran
Muatan kurikulum adalah bersifat umum, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi

guru untuk mencermatinya kemudian secara proporsional mengemasnya dalam bentuk persiapan
pembelajaran dan bahan ajar. Guru akan memulai dari analisa wacana, di sini concept mapping
diperlukan agar dapat menyusun konsep-konsep yang ada secara logis dapat memisahkan informasi
penting dari yang kurang penting sehingga guru mengambil keputusan dalam menentukan ruang
lingkup pengembangan konsep yang harus disajikan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Guru juga harus mengupayakan perbaikan-perbaikan kualitas pembelajaran melalui
serangkaian usaha yang langsung berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab profesional guru.
Salah satu tugas dan tanggung jawab guru adalah memberikan motivasi belajar agar siswa
senantiasa rajin belajar adalah bagian tugas guru sebagai motivator. Kadang-kadang rendahnya
motivasi belajar siswa disebabkan karena beban belajar siswa yang banyak. Maka tugas guru  dalam
hal ini adalah senantiasa memberikan  dorongan agar siswa tetap mau belajar.

Disamping membicarakan masalah model pembelajaran, juga materi pelajaran ekonomi
akuntansi yang semestinya harus mendapatkan perhatian khusus, karena mata pelajaran ini
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disamping mendalami aspek kognitif juga mendalami aspek afektif dan psikomotor. Dengan
berpedoman kepada hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan kenyataan di lapangan bahwa
hasil pembelajaran ekonomi akuntansi masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena guru
dengan seperangkat medianya pada waktu proses belajar mengajar masih sering menggunakan
model tradisional dan secara verbal semata. Oleh karena itu kehadiran guru dengan segenap
perangkat mengajar yang ada,  terutama dalam menggunakan Concept Mapping dalam
pembelajaran materi ekonomi akuntansi sangat dibutuhkan oleh para siswa, dengan demikian siswa
makin senang, terarah dan sistematis dalam  kegiatan belajar mengajar sehingga hasil belajar bisa
maksimal.

Model pengembangan modul merupakan seperangkat prosedur yang dilakukan secara
berurutan untuk melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran berupa bahan ajar.

Dalam mengembangkan bahan ajar diperlukan prosedur tertentu yang sesuai dengan sasaran
yang ingin dicapai, struktur isi pembelajaran yang jelas, dan memenuhi kriteria yang berlaku bagi
pengembangan pembelajaran.

Ada lima kriteria dalam pengembangan bahan ajar, yaitu: (1) membantu siswa menyiapkan
belajar mandiri; (2) memiliki rencana kegiatan pembelajaran yang dapat direspon secara  maksimal;
(3) memuat isi pembelajaran yang lengkap dan mampu memberikan kesempatan belajar kepada
siswa; (4) dapat memonitor kegiatan belajar siswa; (4) dapat memberikan saran dan petunjuk serta
infomasi balikan tingkat kemajuan belajar siswa.

Teori dan model rancangan pembelajaran hendaknya memperlihatkan tiga komponen utama,
yaitu: (1) kondisi belajar; (2) metode pembelajaran; dan (3) hasil pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengembangan bahan ajar harus mengikuti langkah-
langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah (1) analisis tujuan dan karakteristik isi
bidang studi, (2) analisis sumber belajar, (3) analisis karakteristik pebelajar, (4) menetapkan sasaran
dan isi pembelajaran, (5) menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, (6) menetapkan
strategi penyampaian isi pembelajaran, (7) menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan (8)
pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Langkah-langkah (1), (2), (3), dan (4)
merupakan langkah analisis kondisi pembelajaran, langkah-langkah (5), (6), dan (7) merupakan
langkah pengembangan, dan langkah (8) merupakan langkah pengukuran hasil pembelajaran.

Penelitian pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran memiliki
karakteristik sebagai berikut: (1) Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang
berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai
pertanggung jawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran;
(2)  Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media  belajar yang
menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa.; (3) Proses pengembangan produk, validasi
yang dilakukan melalui uji ahli, dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga
produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran; (4) Proses
pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media     pembelajaran perlu
didokumentasikan secara rapi dan  dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian
yang mencerminkan originalitas.

Melihat kondisi rendahnya generasi yang kurang  mandiri siswa tersebut beberapa upaya
dilakukan dalam proses pembelajaran selama ini nampak kurang hidup, padahal metode mengajar
yang dilakukan selama ini adalah demonstrasi, eksperimen, ceramah, dan diskusi, maka dengan ini
mencoba metode mengajar yang dilakukan salah satunya adalah pemberian bahan ajar kepada
siswa. Dengan pemberian bahan ajar kepada siswa diharapkan siswa dapat mandiri, dan mampu
meningkatkan minat dan gemar belajar Ekonomi Akuntansi, sehingga  dengan peningkatan
kemauan belajar Ekonomi Akuntansi diharapkan ada peningkatan nilai Ekonomi Akuntansi dan
penguatan penguasaan terhadap materi yang diberikan di sekolah dengan harapan siswa mampu
meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa.

Dan lebih dari itu sekiranya dapat menumbuhkan semangat dan kemauan untuk belajar
secara mandiri, menyukai atau menyenangi  Ekonomi Akuntansi, sehingga tidak ada kesan pelajaran
Ekonomi Akuntansi adalah pelajaran yang sulit dan  menakutkan.
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Pengembangan pembelajaran Ekonomi Akuntansi dengan bahan ajar disadari dari si
penulis, karena dari pengalaman dilapangan banyak kumpulan rangkuman materi dan kumpulan
soal/bank soal yang cukup banyak dan supaya tidak hilang begitu saja, maka penulis mencoba
menyusun bahan ajar Ekonomi Akuntansi yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan
pembelajaran dengan melalui revisi dan tambahan-tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan
pembelajaran.

Fungsi
Suatu bahan ajar adalah suatu paket pengajaran yang memuat satu unit konsep dari pada

bahan pelajaran. Pengajaran menggunakan bahan ajar merupakan usaha penyelenggaraan
pengajaran individual yang memungkinkan siswa menguasai satu unit bahan pelajaran sebelum
mereka beralih kepada unit berikutnya.

Pengajaran dengan bahan ajar adalah pengajaran yang diselenggarakan sedemikian rupa
sehingga tiap-tiap siswa terlibat setiap saat dalam proses pembelajarannya.. Maka pengajaran
dengan bahan ajar hasil belajarnya akan optimal.

Tujuan
Tiap-tiap bahan ajar memuat rumusan tujuan pengajaran secara spesifik dan eksplisit.

Rumusan tujuan  yang demikian berguna bagi penyusun bahan ajar, guru dan para siswa untuk
mengarahkan mereka dalam hal proses mengajar dan belajar.

Bagi penyusun bahan ajar, tujuan yang spesifik berguna untuk menentukan media dan
kegiatan belajar yang harus direncanakan untuk mencapai tujuan. Bagi guru rumusan tujuan
berguna baginya untuk memahami isi pelajarannya dan kegunaan bagi anak didiknya. Sedangkan
bagi siswa rumusan tujuan penting untuk menyadarkan mereka tentang apa yang diharapkan dan
memberi arahan kepada mereka tujuan belajar apa yang harus dikuasai.

Ruang Lingkup
Jalannya pelaksanaan pengajaran menggunakan bahan ajar pada suatu jam pelajaran

(pertemuan) melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pertama, guru dengan bantuan beberapa
siswa mempersiapkan segala perlengkapan yang akan dipergunakan  untuk menyelesaikan suatu
tugas dalam bahan ajar; (2) Kedua, guru memberikan pengarahan singkat tentang tugas siswa
dalam pengajaran menggunakan bahan ajar pada jam pembelajaran tersebut; (3) Ketiga, siswa-
siswa membaca teks lembaran kegiatan dan  mengerjakan tugas-tugas pada lembar kerja; pada saat
itu guru  berkeliling mengamati kegiatan siswa-siswanya sambil  memberi bantuan secara
perseorangan apabila diperlukan; (4) Keempat, guru memberikan kunci lembaran kerja pada siswa-
siswa yang telah menyelesaikan tugas-tugas dalam lembaran kerja; siswa memeriksa hasil
pekerjaan mereka berdasarkan kunci yang telah diperolehnya, dan memperbaiki jawaban-jawaban
yang salah dengan mempelajari kembali teks pada lembar  kegiatan; (5) Kelima, kepada siswa-siswa
yang telah menyelesaikan bahan ajar ini dengan baik, lebih cepat dari teman-temannya, guru
memberi  pengayaan untuk dikerjakan pada sisa waktu yang masih tersedia. Siswa mengerjakan
bahan ajar pengayaan menurut prosedur yang sama dengan dengan pengerjaan bahan ajar  inti; (6)
Keenam, guru memberi lembaran test pada akhir pertemuan untuk mengevaluasi penguasaan
siswa atas bahan ajar yang baru saja dipelajarinya, setelah siswa selesai mengerjakan tes, guru
memberi kunci lembaran tes kepada siswa. Tahap evaluasi  dengan tes ini dapat pula diberikan pada
akhir minggu setelah siswa menyelesaikan beberapa buah bahan ajar inti; tahap evaluasi dengan tes
ini dapat dikerjakan secara individu maupun secara klasikal.

METODE
Tujuan pengembangan adalah: “menghasilkan produk bahan ajar ekonomi akuntansi berbasis

concept mapping yang dapat membantu siswa belajar, siswa belajar mandiri, dan bahan ajar
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa SMA Negeri 1 Sreseh (tempat
pengembang melaksanakan tugas mengajar)”.

54



Surabaya, 9th May 2015, Garden Palace Hotel

6th International Conference on Educational Technology of Adi Buana, 9th May 2015 | 434

Dalam  penyajian data uji coba ini akan ditampilkan kumpulan data dari kegiatan uji coba
produk kepada dua ahli yaitu ahli isi, dan ahli desain/rancangan pembelajaran  serta uji coba
lapangan guru ekonomi SMA, kelompok kecil terdiri dari 5 siswa dan uji coba kelompok besar terdiri
dari 15 siswa  kelas XI-IPS SMA Negeri 1 Sreseh dan 15 siswa kelas XI-IPS SMA Islam Salafiyah
Sreseh.

ANALISIS DATA
Dari angket penilaian yang dilakukan dalam uji coba apakah telah memenuhi syarat bahwa

bahan ajar yang dibuat dapat diterima penggunaannya di SMA kelas XI-IPS . Berdasarkan kriteria di
atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis Data Hasil Penilaian Ahli Isi Matapelajaran
Berdasarkan tabel 4.1, menunjukan bahwa hasil penilaian Ahli Isi matapelajaran  (penilaian

tahap pertama), terhadap uraian isi pembelajaran pada modul merupakan masukan yang berupa
komentar dan saran dari ahli isi mata pelajaran terhadap isi bahan ajar ini dijadikan sebagai dasar
untuk memperbaiki sebelum dilakukan uji coba berikutnya (penilaian tahap kedua).

Maka atas dasar hasil penilaian ahli isi mata pelajaran terhadap uraian isi pembelajaran
pada bahan ajar dinyatakan sudah sesuai/layak namun harus malakukan revisi:  isi bahan ajar
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, lay out buku dibuat lebih menarik sehingga tampilan
lebih baik, contoh-contoh bisa ditambah, tampilan peta konsep sulit dimengerti, ddan aftar pustaka
diambil yang relevan dengan materi saja.

Hasil revisi, selanjutnya ditunjukan kepada ahli rancangan pembelajaran untuk dinilai.

Analisis Hasil Tinjauan Ahli Desain/Rancangan Pembelajaran
Berdasarkan hasil penilaian ahli desain/rancangan pembelajaran (tabel 4.2) dapat

disimpulkan  bahwa : pada prinsipnya desain pembelajaran yang disusun sudah sesuai dengan
criteria yang ada pada instrument penelitian.

Maka atas dasar hasil penilaian ahli media terhadap desain/rancangan  pembelajaran pada
bahan ajar dinyatakan sudah sesuai/layak namun harus melakukan revisi: penyusunan peta konsep
agar lebih jelas sehingga bisa dimengerti.

Analisis Data Hasil Penilaian Guru Matapelajaran
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dianalisis sebagai berikut: kerangka isi, tujuan

pembelajaran, petunjuk penggunaan bahan ajar, uraian isi pembelajaran, gambar, soal
latihan/tugas  dan kunci jawaban, daftar pustaka, dan rangkuman sudah sesuai, jelas, menarik,
tepat, mudah dan bermanfaat. Hal ini menunjukan bahan ajar Ekonomi Akuntansi SMA kelas XI-IPS
sudah memenuhi syarat kelayakan sebagai bahan pembelajaran.

Penilai memberi komentar/saran bahwa buku ini sudah memenuhi syarat untuk pegangan
guru.

Analisis data hasil tinjauan siswa terhadap bahan ajar (kelompok kecil)
Komponen-komponen bahan ajar secara umum sudah layak, Hal ini ditunjukkan oleh

kualifikasi penilaian kelompok kecil (5 siswa) sebagai obyek uji coba kelompok kecil bahwa dari
aspek : sampul/cover, kata pengantar, daftar isi,  gambar, petunjuk/panduan, kerangka isi
pembelajaran, tujuan pembelajaran, uraian isi pembelajaran, soal latihan dan daftar pustaka sudah
layak (sesuai, jelas, menarik, tepat, dan mudah)

Berdasarkan  uji coba kelompok kecil (lima siswa) sebagai hasil tabulasi dan hasil  analisis
diatas  menunjukan  bahwa  keseluruhan komponen  buku  ajar sudah memenuhui syarat untuk
dipakai oleh siswa.

Analisis data hasil tinjauan siswa terhadap bahan ajar (kelompok besar)
Komponen-komponen bahan ajar secara umum sudah layak. Hal ini ditunjukkan oleh

kualifikasi penilaian kelompok besar (30 siswa) sebagai obyek uji coba kelompok  bahwa dari aspek:
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sampul/cover, kata pengantar, daftar isi,  gambar, petunjuk/panduan, kerangka isi pembelajaran,
tujuan pembelajaran, uraian isi pembelajaran, soal latihan, dan daftar pustaka sudah layak (sesuai,
jelas, menarik, tepat, dan mudah).

Berdasarkan uji coba kelompok besar (30 siswa) sebagai hasil tabulasi dan hasil analisis
diatas menunjukan bahwa keseluruhan komponen bahan ajar sudah memenuhui syarat untuk
dipakai oleh siswa.

Berdasarkan hasil analisa dari uji coba ahli isi, uji coba ahli desain/rancangan pembelajaran,
uji coba lapangan guru mata pelajaran, uji coba lapangan siswa kelompok kecil (lima siswa), dan uji
coba lapangan siswa kelompok besar (30 siswa) dapat disimpulkan bahwa produk  pengembangam
bahan ajar Ekonomi Akuntansi SMA kelas XI-IPS yang diuji cobakan di SMA Negeri 1 Sreseh  telah
memenuhi syarat/layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari rangkaian uji coba ahli isi, ahli rancangan pembelajaran, guru mata pelajaran dan

siswa, masukannya berupa komentar dan saran yang lebih menhasilkan produk bahan ajar yang
secara keseluruhan sudah layak digunakan di SMA kelas XI-IPS. Berdasarkan masukan dan saran dari
ahli guru mata pelajaran dan para siswa, pengembang melakukan revisi. Revisi dilakukan secara
bertahap melalui analisis sejalan dengan prosedur uji coba yang ditetapkan. Setelah melalui lima
tahapan uji coba analisis dan isi, tersusunlah produk akhir paket pembelajaran bahan ajar ekonomi.

Berdasarkan hasil pengolahan data angket dilapangan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut: (1) Pengembangan  bahan ajar ekonomi  dengan  model  dick  and  carey  dapat
diaplikasikan di SMA kelas XI-IPS. Pengembangan bahan ajar Ekonomi Akuntansi  SMA    kelas XI-IPS
layak digunakan; (2) Pembelajaran dengan bahan ajar nilai siswa menjadi meningkat; (3)
Pembelajaran dengan bahan ajar siswa menjadi mandiri.

Kelebihan Produk Pengembangan
Kelebihan  hasil produk pengembangan adalah: (1) Perencanaanya menggunakan model

Dick and Carey (2001) dan mengacu pada kurikulum pembelajaran di SMA; (2) Bahan ajar, panduan
guru dan siswa ini  telah  divalidasi  oleh ahli isi, dan ahli rancangan pembelajaran, serta melalui
tahapan penilaian, uji coba lapangan dan revisi; (3) Hasil  penilaian  para  ahli  dan  pemakai  bahan
ajar ini  secara  keseluruhan telah  dinyatakan baik dan layak untuk digunakan. Dengan bahan ajar
yang dikembangkan ini, memudahkan siswa dan guru mempelajari, menggunakan bahan ajar
ekonomi SMA kelas XI-IPS; (4) Bab  I  sampai  II  dalam  bahan ajar ekonomi yang  dikembangkan
secara   utuh   dan  sudah   memenuhi   baik   teori  maupun  tugas/tes, karena pengorganisasiannya
didasarkan pada hasil kebutuhan di lapangan; (5) Tampilan fisik dan pengungkapan isi bahan ajar
memungkinkan siswa dan guru menggunakannya. Kondisi ini didasari oleh penataan dan
penggunaan jenis dan ukuran huruf dan tata letak yang memberikan kejelasan yang lebih kongkret,
sehingga memudahkan siswa dan guru untuk menggunakanya; (6) Hasil pembelajaran dengan
menggunakan bahan ajar ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan
menyelesaikan soal dan lebih dari itu adalah terbentuknya siswa berkarakter mandiri.

Kelemahan Produk Pengembangan
Kelebihan hasil produk pengembangan adalah: (1) Paket pembelajaran ini dalam

penggunaanya masih perlu ditunjang dengan media lain slide dan LCD. Hal ini karena media yang
digunakan dalam bahan ajar terbatas pada media grafis, cetakan buku. Dengan demikian pemakai
masih perlu menyiapkan media lain yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa SMA kelas
XI-IPS (2) Mengingat bahwa, paket pembelajaran ini penggunaanya masih dalam konteks penelitian,
maka diperlukan upaya sosialisasi dan adaptasi mengenai kemungkinan penggunaan bahan ajar
ekonomi di SMA.

Kesulitan
Dalam penyusunan paket bahan ajar ini mengalami beberapa kendala: (1) Terbatasnya

sumber bahan penunjang yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar. Untuk lebih
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memperluas isi materi pembelajaran, maka diperlukan penembahan sumber  bahan yang relevan;
(2) Waktu yang tersedia untuk penyusunan bahan ajar maupun uji coba produk sangat terbatas,
sehingga penulis berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN

Berdasarkan kajian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) Kondisi  riil  program
pengembangan  modul ekonomi disadari dari sipengembang, karena berdasarkan pengalaman
dilapangan banyak kumpulan soal/bank soal yang cukup banyak dan supaya tidak hilang begitu saja
maka penulis berusaha mengumpulkan  untuk menyusun bahan ajar  yang natinya dapat
dipergunakan  pegangan dalam mengajar; (2) Berdasarkan   hasil  analisa  dari   uji  coba  ahli  isi,  uji
coba  ahli desain/rancangan pembelajaran, uji coba lapangan guru mata pelajaran, uji coba
lapangan siswa dapat disimpulkan bahwa produk  pengembangam bahan ajar.

SARAN
1. Saran pemanfaatan

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan paket pembelajaran ini maka pengembang menyarankan
hal-hal sebagai berikut: (1) Hendaknya guru menggunakan bahan ajar pembelajaran ini sebagai
sumber bahan pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA kelas XI-IPS; (2) Hendaknya siswa SMA
kelas menggunakan bahan ajar mengkaji pembelajaran mata pelajaran Ekonomi XI-IPS (3) Untuk
berkarya,   mengembangkan   bakat   yang    ada   dan   meningkatkan pemahaman ekonomi dengan
sesering mungkin untuk     belajar, menyelesaikan soal secara mandiri.

2. Saran desiminasi
Bahan ajar Ekonomi ini dapat disebarluaskan penggunaanya di SMA Negeri 1 Sreseh pada

khususnya, dan di semua SMA pada umumnya.

3. Saran Pengembangan Produk Lanjutan
Bahan ajar Ekonomi Akuntansi, disarankan pengembangannya      sebagai berikut: (1) Buku

ajar  ini  perlu  dimiliki setiap siswa  SMA kelas XI-IPS, agar mereka dapat mempelajari isi materi
lebih mendalam; (2) Pengerjaan  tugas  latihan  sebaiknya  pada  lembar  tersendiri, tanpa melihat
kunci  jawaban    terlebih  dahulu.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengukur pencapaian isi
pembelajaran oleh siswa; (3) Bagi   pengajar/guru  Ekonomi kiranya  bahan ajar  ini  bisa  menjadi
penuntun dalam proses pembelajaran; (4) Setelah  diketahui  tingkat  keefektifan, efesien,  dan
kemenarikannya maka bahan ajar dapat  dikembangkan lebih  lanjut  melalui pengembangan sesuai
dengan kebutuhan siswa.

Orientasi jangka pendek dari pengembangan produk lanjutan adalah untuk lebih
mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran Ekonomi SMA. Sedangkan untuk jangka panjang adalah
memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa dalam mempelajari Ekonomi.
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