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ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui kelayakan buku ajar fisika SMA/MA materi fluida berorientasi
IMTAQ ditinjau dari kelayakan isi, kelayakan kebahasaan dan penyajian menurut Badan
Standar Nasional Pendidikan serta kelayakan IMTAQ. Pengembangan buku fisika yang
berorientasi IMTAQ ini menggunakan 3 tahap dari 4 tahap yang ada dalam model 4-D (four-D
models) menurut Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974), yaitu: define (pendefinisian),
design (perencangan), dan develop (pengembangan). Model 4-D digunakan dengan
penyesuaian yang dianggap perlu. Dalam penelitian ini hanya terbatas sampai pada tahap
develop.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi dan angket. Lembar validasi
digunakan untuk menvalidasi buku ajar yang dikembangkan, lembar validasi ini diberikan
kepada ahli yang terdiri dari tokoh agama, dosen fisika, dan guru fisika. Sedangkan lembar
angket diberikan kepada siswa pada saat uji coba terbatas, angket ini digunakan untuk
mengetahui respon siswa tentang buku ajar yang dikembangkan. Lembar angket diberikan
kepada 15 siswa SMA 8 Negeri Surabaya dan 15 siswa MA Kanjeng Sepuh.
Data yang peroleh diolah berdasarkan skala likert didapatkan bahwa buku ajar yang
dikembangkan layak dan memenuhi kriteria menurut BSNP, dari validasi tim ahli diperoleh
komponen isi 83,04%, komponen kebahasaan 85% dan komponen penyajian 91% serta
komponen tambahan yaitu komponen IMTAQ 89,37%. Sedangkan respon siswa terhadap buku
ajar yang dikembangkan adalah positif, diperoleh dengan hasil memenuhi kreteria komponen
materi 83,33%, komponen kebahasaan 76,67%, komponen penyajian 77,22%, dan komponen
IMTAQ 97,78%.

Kata Kunci: fluida, IMTAQ,

PENDAHULUAN dinding-dinding   geologis,   pagar-
Dari masa ke masa, pagar  sosial,  filter-filter  budaya,

peradaban manusia semakin dan  tembok-tembok  politik  antara
berkembang dan perkembangan bangsa  dalam  proses  akan  terjadi
masa   ini   telah   memasuki   era mobilitas kehidupan yang tinggi,
globalisasi  dan  MEA (Masyarakat semakin mudahnya berpindah dari
Ekonomi  Asia),  menurut  Muthohir suatu   negara   ke   negara   lain.
menyatakan: Apakah itu berupa modal, teknologi,

“Globalisasi  adalah  suatu  proses ideologi, tenaga kerja dan
perubahan yang disebabkan oleh sebagainya” (2005:126).
gabungan aktivitas lintas batas Untuk menghadapi
antar negara yang semakin tantangan globalisasi, negara  ini
meningkat dan teknologi informasi harus menyiapkan   sumber daya
yang memungkinkan hampir manusia (SDM)  yang  berkualitas
seketika ke seluruh dunia. Dengan tinggi  yang  berarti  bahwa  perlu
kekuatan teknologi, sistem distribusi adanya upaya peningkatan kualitas
informasi sanggup menembus mutu pendidikan. Upaya
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peningkatan mutu pendidikan yang
harus dilakukan adalah memenuhi
persyaratan SDM yang dituntut erah
globalisasi antara lain: kreatif,
produktif, daya saing, mandiri,
berorientasi ke masa depan, mampu
menerapkan IPTEKS dan IMTAQ,
bermoral, serta memiliki semangat
kebangsaan dan cinta tanah air,
(TIM MPK Unesa, 2005:127).
Syarat tersebut akan terpenuhi
apabila kurikulum terbaru
dijalankan dengan optimal karena
kurikulum yang dikembangkan dan
dijalankan oleh masing-masing
satuan pendidikan berdasarkan
kebutuhan zaman ini.

Salah satu ciri manusia yang
berkualitas menurut tujuan
pendidikan nasional adalah manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini
menuntut semua kegiatan
pendidikan sebagai wahana untuk
mencapai tujuan pendidikan
nasional harus bernilai muatan-
muatan IMTAQ. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka semua
guru mempunyai tanggung jawab
untuk mencapai tujuan tersebut
melalui mata pelajaran masing-
masing. Semua mata pelajaran
disamping mengandung substansi
pelajaran masing-masing, berisi pula
nilai-nilai yang dapat meningkatkan
IMTAQ siswa (Anwar dan Setiono,
1998).

Nilai-nilai IMTAQ adalah
kecerdasan spiritual (SQ), yang
mampu mendorong kecerdasan
intelektual (IQ) dan kecerdasan
emosi (EQ).

Menurut Danar Zohar dan
Marshall SQ adalah kecerdasan
untuk menghadapi persoalan makna
atau value, kecerdasan untuk
menempatkan perilaku dan hidup
kita dalam konteks makna yang

lebih luas dan kaya, kecerdasan
untuk menilai bahwa tindakan atau
jalan hidup seseorang lebih
bermakna dibandingkan dengan
yang lain. SQ adalah landasan yang
diperlukan untuk menfungsikan IQ
dan EQ secara efektif (Ginanjar,
2001:47).

Penanaman nilai-nilai
IMTAQ pada diri siswa sebenarnya
sudah dimulai sejak dini di
lingkungan keluarga maupun sekolah
karena anak sekarang mudah terkena
polusi budaya media (Zaen, 2005),
tanyangan film-film barat yang
disiarkan oleh stasiun televisi swasta
ikut mempengaruhi munculnya aksi-
aksi tindak kriminal belakangan ini
khususnya kalangan remaja. Anak-
anak kita cenderung meniru orang-
orang barat dalam cara berpakaian,
bersosialisasi, merayu, berkelahi,
membunuh, atau bahkan memperkosa
(Suara Karya, 13 Januari 1995, dalam
Kitley), tetapi di sekolah penanaman
IMTAQ kurang ditekankan secara
mendalam. Di lingkungan sekolah,
nilai-nilai IMTAQ hanya ditekankan
pada pelajaran pendidikan agama
yang hanya diajarkan dua sampai tiga
jam dalam satu minggu. Pendidikan
agama yang semestinya dapat
diharapkan dan diandalkan mampu
memberikan solusi bagi permasalahan
hidup hanya dua jam satu minggu
tentu tidak sebanding dengan
kemajuan IPTEKS serta pesatnya
Informasi, Teknologi, dan
Komunikasi (ITK) yang membawa
dampak yang positif dan juga dampak
yang negatif bagi pembentukan
kepribadian siswa. Kemajuan dari
IPTEK dan ITK ini akan mampu
merusak moral dan akhlaq siswa jika
tidak dibekali penanaman nilai-nilai
IMTAQ yang cukup. Sebagai contoh,
siswa
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dengan mudah mengakses situs-situs
porno dari internet, mendapatkan
majalah-majalah atau video-video
porno, meniru film-film yang ada
di-TV. Oleh karena, itu perlu
dikembangkan pembelajaran yang
tidak hanya mengandung substansi
masing-masing, tetapi juga berisi
pula nilai-nilai yang dapat
meningkatkan IMTAQ siswa.

Dengan adanya
permasalahan di atas, fokus
penelitian adalah pengembangan
Buku Ajar Fisika SMA/MA Materi
Fluida Berorientasi IMTAQ dengan
rumusan masalah; 1) bagaimana
kelayakan Buku Ajar Fisika
SMA/MA Materi Fluida berorientasi
yang dikembangkan dengan kreteria
buku ajar menurut Badan Standar
Nasional Pendidikan (kreteria isi,
penyajian, dan kelayakan). 2)
bagaimana respon siswa terhadap
buku ajar yang dikembangkan?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan

penelitian pengembangan. Dalam
penelitian pengembangan ini
digunakan model pengembangan
menurut Thiagarajan, Semmel, dan
Semmel (1974) yaitu model 4-D
(four-D models). Model ini terdiri
dari 4 tahap, yaitu: define
(pendefinisian), design
(perancangan), develop
(pengembangan), dan disseminate
(penyebaran). Penggunaan model
pengembangan perangkat
pembelajaran menurut Thiagarajan,
Sammel, dan Sammel ini karena
tahap pengembangannya diuraikan
dengan jelas dan tertata secara
sistematis sehingga mempermudah
pelaksanaan setiap tahapannya.
Penelitian ini hanya terbatas sampai
pada tahap develop

(pengembangan)yaitu uji coba
terbatas. Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan
penilaian dari BNSP dan angket
respon yang diberikan kepada ahli,
siswa, dan guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Hasil Validasi dari Ahli
(Dosen Agama, Ahli fisika dan

guru fisika)

Cakupan materi meliputi
keluasan materi dan kedalaman
materi diperoleh skor rata-rata
masing-masing adalah 4,25 dari rata-
rata tersebut diketahui bahwa
komponen kelayakan isi termasuk
dalam ketegori sangat memenuhi
kreteria buku ajar. Akurasi materi
meliputi akurasi fakta, akurasi
konsep, kebenaran prinsip/hukum
dan akurasi metode. Skor rata-rata
penilaian akurasi materi masimg-
masing adalah sebesar 4,63; 4,50;
4,25; 4,50; dan 4,37 skor tersebut
menunjukkan bahwa akurasi materi
pada buku ajar yang dikembangkan
memenuhi kreteria buku ajar.

Kemutahiran meliputi
kesesuaian dengan perkembangan
ilmu, keterkinian contoh-contoh.
Dari tabel 4.3 diperoleh skor rata-
rata masing-masing sebesar 3,6 dan
4,50. Dari skor yang diperoleh
diketahui bahwa komponen
kelayakan isi berupa kemutakhiran
sangat memenuhi kreteria buku ajar.
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Komponen menumbuhkan semangat
kewirausahaan, menumbuhkan etos
kerja, menumbuhkan semangat
inovatif/kreatif dan menumbuhkan
daya saing masing-masing mendapat
4,00; 4,25; 4,50 dan 4,37. Komponen
rasa ingin tahu dan mendorong untuk
mencari informasi lebih lanjut
masing-masing pada komponen ini
adalah 4,5 dan 4,5.

Kecakapan hidup berupa
kecakapan personal, kecakapan
sosial, dan kecakapan dan kecakapan
akademik masing-masing di 4,25;
4,25; 4,375 dan 4,625. Skor tersebut
menunjukkan bahwa komponen ini
sangat memenuhi penilaian buku
ajar. Komponen ini meliputi
menyajikan contoh-contoh dari
lengkungan atau pengalaman sehari-
hari dan lingkungan global/semesta.
Skor rata-rata yang diperoleh adalah
4,125; 4,125 dan 4,25 yang berarti
buku ajar yang dikembangkan sangat
memenuhi penilaian buku ajar untuk
kreteria wawasan kebhinekaan.
Komponen kesesuaian dengan
perkambangan peserta didik
meliputi: kesesuaian dengan tingkat
perkembangan peserta didik dan
kesesuaian dengan tingkat
perkembangan sosial-emosional
peserta didik. Skor rata-rata tersebut
menunjukkan bahwa buku ajar yang
dikembangkan sangat memenuhi
penilaian untuk kriteria kesesuaian
dengan perkembangan peserta didik.

Komponen kebahasaan terdiri
dari 1) komunikatif, komponen ini
meliputi: keterpahaman peserta didik
terhadap pesan dan kesesuaian
ilustrasi dengan substansi pesan.
Skor rata-rata yang diperoleh adalah
sebesar 4,25 dan 4,00 yang
menunjukkan bahwa buku ajar yang
dikembangkan memenuhi penilaian
buku ajar untuk kriteria komunikatif.
Dialogis dan Interaktif: kemampuan

ISSN: 2442-7616

memotivasi peserta didik untuk
merespon pesan dan dorongan
berfikir kritis pada peserta didik.
Skor rata-rata yang diperoleh
masing-masing pada komponen ini
adalah sebesar 4,25 dan 4,25 yang
menunjukkan bahwa buku ajar yang
dikembangkan memenuhi penilaian
ajar untuk kriteria dialogis dan
interaktif. Lugas meliputi: ketepatan
struktur kalimat dan kebakuan
istilah. Skor rata-rata yang diperoleh
adalah adalah sebesar 3,62 dan 4,50
yang menunjukkan bahwa buku ajar
yang dikembangkan sangat
memenuhi penilaian buku ajar untuk
kriteria lugas. Koherensi dan
keruntutan alur berfikir meliputi:
keterkaitan antar subbab atau alinea
dan kebutuhan makna dalam subbab
atau alinea. Skor rata-rata pada
masing-masing komponen ini adalah
4,12 dan 4,37. skor tersebut
menunjukkan bahwa buku ajar yang
dikembangkan sangat memenuhi
penilaian buku ajar untuk kriteria
kohensi dan keruntutan alur berfikir.

Kesesuaian dalam kaidah
bahasa Indonesia dalam hal ini
adalah ketepatan kata bahasa. Skor
rata-rata pada komponen ini adalah
4,00 dan 4,25. Skor tersebut
menunjukan bahwa buku ajar yang
dikembangkan sangat memenuhi
penilaian buku ajar untuk kriteria
kesesuaian dengan kaidah bahasa
Indonesia. Komponen ini meliputi:
konsistensi penggunaan istilah dan
konsistensi penggunaan simbol.
Skor rata-rata pada masing-masing
komponen ini adalah 4,25 dan 4,50.
Skor tersebut menunjukkan bahwa
buku ajar yang dikembangkan
sangat memenuhi penilaian buku
ajar untuk kriteria penggunaan
istilah/ismbol.

Teknik penyajian
meliputi: konsistensi sistematika
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sajian, keruntutan kosep dan
koherensi. Skor rata-rata pada
masing-masing teknik penyajian
adalah 4,50; 4,25; 4,37 dan 4,37.
Skor tersebut menunjukan bahwa
buku ajar yang dikembangkan
sangat memenuhi kriteria teknik
penyajian buku ajar. Pendukung
penyajian materi meliputi
kesesuaian danketepatan ilustrasi
dengan materi, advance organizer
(pembangkit motivasi belajar) pada
awal bab, contoh-contoh soal dalam
bab, soal latihan pada setiap akhir
bab, kunci jawaban soal latihan
pada akhir buku, daftar ketapatan
(konstanta) alam, rujukan/sumber
acuan termasa untuk teks, tabel,
gambar dan lapiran, pengantar,
glosarium, daftar indeks (subjek
dan pengarang), daftar pustaka, dan
rangkuman. Skor rata-rata masing-
masing komponen pendukung
penyajian materi adalah 4,25; 4,37;
4,37; 4,5; 4,37; 4,37 dan 4,37. Skor
tersebut menunjukkan bahwa buku
ajar yang dikembangkan memenuhi
kriteria pendukung penyajian
materi buku ajar. Penyajian
pembelajaran dalam hal ini
meliputi: keterlibatan peserta didik,
berpusat pada peserta didik,
menciptakan komunikasiinteraktif
dan kesesuaian dengan
karakteristikmata pelajaran. Skor
rata-rata penyajian pembelajaran
yang ditunjukkan pada tabel 4.3
adalah 4,25; 4,37; 4,37; 4,5; 4,37;
4,37 dan 4,37. Skor tersebut
menunjukkan bahwa buku ajar yang
dikembangkan memenuhi kriteria
penyajian pembelajaran.

Hasil Validasi Komponen
IMTAQ meliputi: 1) materi
IMTAQ sesuai dengan materi
fluida. Skor rata-rata kesesuaian
tersebut menunjukkan bahwa buku
ajar yang dikembangkan memenuhi

kriteria penyajian pembelajaran.
Materi IMTAQ dapat mendorong
diri anda untuk mengagumkan
kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
dari ciptaanya. Skor rata-rata materi
IMTAQ dapat mendorong diri
untuk mengagumkan kebesaran
Tuhan Yang Maha Esa dari
ciptaanya.yang ditunjukkan pada
tabel 4.3 adalah 4,37. Skor tersebut
menunjukkan bahwa buku ajar
yang dikembangkan memenuhi
kriteria penyajian pembelajaran.
Skor tersebut menunjukkan bahwa
buku ajar yang dikembangkan
memenuhi kriteria penyajian
pembelajaran. Materi IMTAQ
memungkinkan untuk melakukan
perintah dan menjauhi larangan
Tuhan Maha Esa. Skor rata-rata
materi IMTAQ memungkinkan
untuk melakukan perintah dan
menjauhi larangan Tuhan Maha
Esa. Skor tersebut menunjukkan
bahwa buku ajar yang
dikembangkan memenuhi kriteria
penyajian pembelajaran.

Berdasarkan hasil
validasi tim ahli materi, nilai rata-
rata untuk komponen kelayakan
isi adalah sebesar 4,36. Jika
dipersentase maka kelayakan isi
memperoleh kelayakan sebesar
83,04 %. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa buku ajar
yang dikembangkan sangat
memenuhi kelayakan isi dari
BSNP. Pada komponen
kebahasaan, nilai rata-rata yang
diperoleh adalah 4.22 atau
dipersentasikan sebesar 85 %
dalam kategori sangat memenuhi
kriteria BSNP. Sedangkan pada
komponen penyajian, nilai rata-
rata yang diperoleh dari hasil
validasi tim ahli materi adalah
4,31 atau sebesar 91,00 % dalam
kategori sangat memenuhi kriteria
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BSNP. Sedangkan pada komponen
IMTAQ, nilai rata-rata yang
diperoleh adalah 4,47 atau 89,37
% dalam kategori sangat
memenuhi kriteria BSNP.

Keterangan:  a = opsi memenuhi kreteria
b= opsi kurang memenuhi kreteria c

= opsi tidak memenuhi kriteria

Gambar 2. Hasil Analisis Angket
Respon Siswa

Aspek yang dinilai pada
lembar angket respon siswa terhadap
buku ajar fisika SMA/MA materi
pokok fisika terintegrasi dengan
IMTAQ adalah kriteria penyajian,
kriteria materi, kriteria kebahasaan,
dan kriteria IMTAQ. Kriteria
penyajian ini digunakan untuk
mengetahui respon siswa terhadap
penyajian buku ajar fisika SMA/MA
materi fluida berorientasi IMTAQ
yang telah dikembangkan. Dari hasil
analisis data diperoleh persentase skor
penilaian sebesar 77,22 % dangan
kriteria penilaian memenuhi. Hal ini
berarti bahwa penyajian buku ajar
fisika SMA/MA materi fluida
berorientasi IMTAQ yang telah
dikembangkan bersifat menarik,
sistematis, komunikatif, logis dan
penyajian konsepnya mudah
dipahami.

Kriteria materi ini digunakan
untuk mengetahui kesesuaian buku
ajar fisika SMA/MA materi fluida
berorientasi IMTAQ yang dapat
dikembangkan dengan kurikulum
KTSP 2006 SMA/MA. Dari hasil
analisis data diperoleh persentasi skor

penilaian sebesar 76,67% dengan
penilaian kreteria penilaian
mamanuhi. Hal ini berarti bahwa
buku ajar fisika SMA/MA
berorientasi IMTAQ yang telah
dikembangkan telah memenuhi
kriteria materi, yang meliputi
kesesuaian materi dengan indikator
pembelajaran, keselarasan (tidak
bertentangan) dengan pancasila dan
UUD 1945, kebenaran datinjau dari
segi keilmuan, kesesuaian
(kerelevanan) muatan IMTAQ dengan
materi pokok dibidang studi, dan
peningkatan dorongan dalam diri
siswa untuk beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa
melalui materi yang ada dalam buku
ajar kimia berbasis IMTAQ.

Kriteria bahasa ini digunakan
untuk mengetahui bahasa buku ajar
fiska SMA/MA berorientasi IMTAQ
yang telah dikembangkan. Dari hasil
analisis data diperoleh persentase skor
penilaian sebesar 76,67 % dangan
kriteria penilaian memenuhi. Hal ini
berarti buku ajar fisika SMA/MA
berbasis IMTAQ yang telah
dikembangkan telah menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan
benar, kalimat yang digunakan sesuai
dengan tingkat kematangan peserta
didik, dan perbendaharan kata, istilah-
istilah, maupun simbul-simbul yang
digunakan dalam buku ajar mudah
dipahami oleh siswa. Kriteria IMTAQ
digunakan sebagai tolak ukur sejauh
mana ayat-ayat Al-Qur’an yang
dipadukan dalam materi fluida dapat
mempengaruhi siswa untuk
melaksanakan ketakwaan kepada
Allah SWT. Dari hasil analisi data
diperoleh persentase skor penilaian
sebesar 97,78 % dengan kriteria
sangat memenuhi.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa;

1. Kelayakan Buku Ajar Fisika
SMA/MA Materi Fluida
Berorientasi IMTAQ (Iman dan
Taqwa) sebagai Penunjang
KTSP (Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan) yang
dikembangkan menggunakan 4-
D menghasilkan Buku Ajar
Fisika SMA/MA Materi Fluida
Berorientasi IMTAQ sesuai
dengan tiga komponen penilaian
buku ajar menurut BSNP yaitu
komponen isi 83,04% (sangat
memenuhi), komponen
kebahasaan 85% (sangat
memenuhi) dan komponen
penyajian 91% (sangat
memenuhi) serta komponen
tambahan yaitu komponen
IMTAQ 89,37% (sangat
memenuhi)

2. Pada pengembangan buku ajar
fisika SMA/MA Materi Fluida
Berorientasi IMTAQ ini, Siswa
memberikan respon positif
dengan hasil komponen materi
83,33% (sangat memenuhi),
komponen kebahasaan 76,67%
(memenuhi), komponen
penyajian 77,22% (memenuhi),
dan komponen IMTAQ 97,78%
(sangat memenuhi).

Agar proses pembelajaran
diperoleh hasil yang optimal sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional,
maka peneliti menyarankan:
1. Perlunya dilakukan penelitian

lebih lanjut sampai pada tahap
penyebaran (disseminate) untuk
kesempurnaan penelitian.

2. Penelitian ini hanya meneliti
kelayakan Buku Ajar Fisika
SMA/MA Materi Fluida
Berorientasi IMTAQ, maka

disarankan untuk mengadakan
penelitian terhadap materi pokok
yang lain, karena setiap materi
pokok dalam mata pelajaran
fisika dapat diisi dengan
muatan/materi agama (IMTAQ)
sehingga dapat menjadikan buku
ajar lebih bermakna demi
menunjang keberhasilan tujuan
pendidikan nasional.
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